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Sort skærm i Thy-området
Omkring 50.000 husstande kan blive berørt af en nødvendig
ombygning af tv-antennen på sendemasten i Thisted. Det
medfører desværre flere dage med sort skærm.
Husstande i store dele af Thy og omegn vil opleve ”sort skærm” døgnet rundt i perioden fra
12. oktober og frem til lørdag 17. oktober ved middagstid. Broadcast Service Danmark, som
driver sendenettet for TV 2 og DR, beklager de store gener, det giver, at antennen i Thisted
skal gennemgå en omfattende ombygning.
Arbejdet på sendemasten er nødvendigt for, at Danmark 31. oktober om aftenen kan slukke
det analoge tv-signal og overgå til digitalt tv, som det politisk er blevet besluttet. Skiftet til
digitalt tv betyder, at danske tv-seere får flere kanaler og bedre billedkvalitet.
Arbejdet i sendemasten betyder, at seere i Thisted-senderens område vil opleve, at TV 2signalet (både analogt og digitalt), DR2 analogt samt de digitale signaler fra DR1, DR2 og
DR Update/Tegnsprogs-kanalen forsvinder hele døgnet i perioden 12.-17. oktober. Fredag 9.
oktober og lørdag 10. oktober udføres en række forarbejder, og i den periode sender
Thisted-senderen med nedsat effekt. DR1 analogt påvirkes ikke af senderlukningen.
- Vi har brugt mange timer og beregninger få at undersøge, om vi kan undgå en så
omfattende senderlukning i Thisted, men det er desværre ikke muligt. Danmark har
forpligtelser i forhold til nabolandene til at modificere antenner og frekvenser. Det kan i
Thisted kun gøres ved at udskifte hele antennen, og det gør vi med hjælp af en helikopter,
siger Bent Thøgersen, Broadcast Service Danmark.
Thisted-området bliver hårdt ramt
Også selskabet DIGI-TV, der ejes af TV 2 og DR, og som står for de digitale sendinger fra
TV 2 og DR, beklager den omfattende senderlukning.
- Mange steder i landet har tv-seerne i år oplevet midlertidige forstyrrelser i flere uger på
grund af antenneombygninger, og vi beklager meget de gener, som disse nødvendige
ombygninger giver. Thisted-området bliver ekstra hårdt ramt, fordi der lukkes for signalerne i
flere døgn, men vi har at gøre med en særlig antennekonstruktion i Thisted og med et stort
puslespil, der skal gå op i samarbejde med det tyske firma, som skal stå for den fysiske
ombygning af antennen, siger Carsten Corneliussen, der er talsmand for DIGI-TV.
Hårdest ramt af sort skærm bliver husstande, som modtager tv via egen antenne. Fjernsyn,
som modtager signal via antenneforening eller bredbånd, kan også blive ramt. Fællesantenneanlæg o.l. bliver nemlig berørt, hvis disse anlæg modtager signalet til f.eks. TV 2 analogt
og digitalt via UHF-senderen i Thisted. TV 2 har opfordret de store distributører, der leverer
signaler til antenneforeninger, til at hente tv-signalerne fra satellit eller om muligt fra andre
jordbaserede sendere, f.eks. senderne i Videbæk, Viborg eller Tolne.
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Seere, der modtager signaler via satellit, bliver ikke berørt af ombygningen af tv-antennerne
på sendemasterne. Seere, der modtager via kabelselskaber som f.eks. YouSee og Stofa
eller via bredbånd, kan blive berørt af ombygningen af tv-antennerne.
TV 2 vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv side 891, via hjemmesider og via
kravletekster på skærmen.
Seere i fem kommuner bliver berørt i oktober 2009
Arbejdet på sendermasterne kan berøre husstande i følgende kommuner: Thisted, Morsø,
Vesthimmerland, Skive og Jammerbugt.
Arbejdet på senderne kan blive udskudt, hvis vejret gør det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at
arbejde i de cirka 300 meter høje sendemaster. I så fald vil der blive informeret om det på
tekst-tv og på nettet.
Der vil ligeledes blive informeret, hvis arbejdet med senderne færdiggøres hurtigere end
forventet.

------------------------------------------------

FAKTA:
DR og TV 2|DANMARK A/S har siden april 2006 sendt public service-kanalerne DR1, DR2,
TV 2 og de regionale TV 2-virksomheder samt tegnsprogstolkning og DR Update som digitalt
tv via DIGI-TV (www.digi-tv.dk). Antenne-tv udgør 17-18 procent af alle 2,4 mio. danske
husstande. Det estimeres, at knap en fjerdel af de danske antenne-tv-husstande allerede har
skiftet til digitalt antenne-tv. De øvrige danske husstande – ca. 80 procent - modtager tvsignaler fra hhv. kabel- og satellit eller via fællesantenneanlæg og bredbånd. Det er politisk
besluttet, at Danmark slukker for det analoge tv-sendenet 31. oktober 2009, hvorefter public
service tv-kanalerne samt nye kanaler fra DR og Folketinget samt nye lokale regionale tvkanaler kun udsendes digitalt fra 1. november 2009.
Læs mere om det analoge sluk og digitalt tv på www.omtv2.tv2.dk, på www.detnyetvsignal.dk og på www.dr.dk/digitalttv.
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Yderligere oplysninger:
Kontakt journalist Michael Hansen, TV 2|Kommunikation, tlf. 65 21 18 12, miha@tv2.dk.
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