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News nr. 25–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. DAB-stop og overgang til DAB+ den 1.10.2017 
DAB og DAB+ er ikke noget for antenneforeningerne – direkte. Men radio har jo altid været på vores dagsor-
den. Måske kan det derfor være en god idé at sende information til medlemmerne, selv om staten har påta-

get sig informationsforpligtelsen og annoncerer i dagbla-
de m.m. 

Der kan være grund til at gøre medlemmerne opmærk-
som på, at antenneforneingen stadig sender radio på FM, 
hvis I gør det. Samt at radio også sendes som DVB-C, som 
jo kan høres på tv. 

Men allermest bør vi gøre medlemmerne opmærksom på 
internetradio. DR og Radio24/7, herunder podcast af 
enkelte udsender, kan modtages via internettet, enten på 
pc eller smartphone, eller gennem særlige internetradio-
er. Men desuden er der 15-30.000 andre radiostationer 
på internettet. Internetradio kan have en bedre lydkvali-
tet end DAB+.  

Vi ved, at FM-båndet lukker om få år uanset hvad, og at 
det derfor allerede nu er svært at finde FM-radioer i han-
delen.  

Derfor bør både kort- og langvarige radioinvesteringer 
sikre kvaklitetslyd baseret på IP, altså internettet. Deri-
mod er DAB+ formentlig den bedste anbefaling til 
transportable radioer incl. bilradioer – indtil videre. Men 

internetradio via smartphone på rejsen lurer formentlig som en stor konkurrent til DAB+. 

I øvrigt henviser vi til den mere udførlige artikel om radio i News nr. 7-2017. 

 

2. Sjov service fra DR: Gamle programoversigter er digitaliseret 
DR har nu digitaliseret alle gamle programoversigter helt tilbage fra Statsradiofo-
niens start i 1925. Gå ind på nedenstående link, så kan du se, hvad DR sendte den 
dag, du blev født, eller en anden særlig dag for dig: 

http://www.danskkulturarv.dk/udstilling/postkort-og-plakater/ 

Den 23.11.1963, som alle ældre husker, har f.eks. denne gule lap:  

 

http://www.danskkulturarv.dk/udstilling/postkort-og-plakater/
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3. A2012 går i Pressenævnet 
I en udsendelse i DR1 den 6.9.2017 om priser på tv-pakker slog journalist Dorte Fals de kommercielle tv-
udbydere, YouSee og Stofa, i hartkorn med antenneforneinger. Vi har bedt DR berigtige, at forskellen mellem 
de kommercielle og antenneforeningerne netop er, at vi leverer programpakker typisk 5-15% under de priser, 

YouSee og Stofa kræver af deres egne kunder. 
Samt at vi også driver internet og derfor princi-
pielt er helt ligeglade med ”cable-shaving” og 
”cable-cutting”. Men det vil DR ikke korrigere, 
lyder det i et afslag fra DR-redaktør Trine Heil-

mann, se udklip. 

Vi synes, det er fint, at DR tager fat på sagen, men det er uredeligt, at DR ikke vil slå fast, antenneforeningerne 
er et godt og billigt alternativ, der oven i købet er billigere end de andre 
alternativer, DR fandt frem til. 

Der er ikke noget nyt i, at DR ikke tager mod kritik. Derfor kører vi nu 
sagen til Pressenævnet. 

Se mere om Pressenævnet her: http://www.pressenaevnet.dk/ 

 

4. Moms på medielicensen? 
I News nr. 24 skrev vi om 3 advokatfirmaer, der overvejer gruppesøgsmål om hvorvidt moms på medielicen-
sen er lovlig. A2012 har nu haft kontakt med alle 3 advokatfirmaer, og vi følger sagen. Det ene advokatfirma 
er i kontakt med Skat om hvordan, sagen kan køre. To andre advokatfirmaer undersøger muligheden for fri 
proces. 

 

5. Det er ikke DRs lønninger eller medielicensen, der truer danske medi-
er. Det er Facebook, Google og snart Amazon. 

I Nyt på www.a2012.dk for den 13.9.2017 omtalte vi en konference med med den lidt kedelige titel: 
Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked. Selv om konferencen fortalte, at milliarder 
af kroner hvert år føres skattefrit ud af landet af disse store mediekoncerner, deltog ingen af folketingets 
medieordførere i arrangementet, der var tilrettelagt af Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturminister Mette Bock 
deltog havde dog et indlæg. 

Tidligere DR-chef, journalist Lasse Jensen siger i dag i Information: ”Rapporten fastslår, at globaliseringen  

 

 

truer de danske mediers eksistens. Truslen er helt konkret, og der kan sættes navne på: Google, Facebook og 
snart Amazon. De to førstnævnte truer ikke blot økonomien ved at suge milliarder nærmest skattefrit ud af 
det danske mediemarked; de er også godt på vej til at kontrollere distributionen, og ikke mindst Facebook 
truer den redaktionelle frihed ved at anvende sine egne retningslinjer til at prioritere og censurere indhold.” 

Tidligere Berlingske-chef Lisbeth Knudsen sagde på konferencen: ”Vi er på vej ind i en platformskrig, som 
handler om, hvem der ejer kunden. Det gør den, der ejer platformen”, og tilføjede senere, at platformskrigen 
»er helt ude af de danske mediers kontrol«. 

http://www.pressenaevnet.dk/
http://www.a2012.dk/
http://a2012.dk/internationale-aktoerers-betydning-for-det-danske-mediemarked/
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Lasse Jensen bemærker også, at ”Debatten om mediechefernes løn er som taget ud af forargelsens klassiske 
drejebog.” 

Vi skal i antenneforeningerne også være meget opmærksomme på, at både Google, Amazon og flere andre 
har meldt sig på banen som producent og leverandør af streamet tv.  

Rapporten kan læses eller downloades fra A2012’s hjemmesiden: http://a2012.dk/informationsmateriale/. 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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