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Eskild Keller – formand for Ørum Anten-
neforening.

”Med de brugere vi har nu, vil alt udstyret 

være betalt på 3-4 år. Vi håber på, at andre 

brugere af internet vil høre om det og over-

veje at abonnere på Ørum Internet. Vi har 

lavet foldere, som oplyser om, hvad man får 

for pengene”, fortæller Eskild Keller. 

”Internettet har nu kørt i næsten 1½ 

måned, og det er virkeligt stabilt. Dog har 

der været et enkelt udfald en aften fra kl. 

Eget internet er
betalt på 3-4 år

22, hvor jeg straks tog cyklen til anten-

nehuset for at konstatere, at alt så rigtigt 

ud der. Ringede så til Tage Lauritsen, som 

efterfølgende fik oplyst at fiberforbindel-

sen var afbrudt på grund af en omlægning 

af fiberkabler i forbindelse med udvidelsen 

fra 4 til 6 motorvejsspor i Vejleområdet. 

GlobalConnect beklagede efterfølgende 

meget, at de ikke havde fået varskoet os, 

selvom de havde muligheden for det. Det 

er normal procedure, at der varsles.

Vi har været noget spændt på, hvordan 

kabelnettet i byen ville klare DOCSIS 3, men 

det er gået bedre end forventet. Dog skal 

standerne kontrolleres for tilspænding af 

stik og slutmodstande, og nogle returvejs-

spærrefiltre isættes, når vejret bliver til det. 

Hos nogle få brugere har internettet 

været påvirket negativt af dårlig tilspæn-

ding af stik.

Telefoni via Evercall IP fungerer godt, og 

de har en god service til brugerne. 

Mindst to om opgaven
Eskild Kellers foreløbige erfaringer er til-

lige, at der bør være mindst to personer i 

en bestyrelse, der aktivt engagerer sig i at 

få det til køre. 

Helst en, der har et godt kendskab til IT 

og en til etablering, teknik og drift.      

”Min erfaring til nu er, at den gode råd-

givning/support vi har fået gennem Dansk 

Antenneservice, og et godt administrati-

onssystem er altafgørende for, at overgan-

gen til egen internetforsyning er gået så 

godt.  

Jeg har også konstateret, at implemen-

teringen af vores eget internet ikke uventet 

har ædt voldsomt af ens fritid i mindst et 

halvt år,” konkluderer Eskild Keller!

”Men også sjovt og spændende,” skyn-

der han sig at føje til.

Han oplyser, at etableringen af eget 

internet har kostet godt en halv million 

kroner, heraf 280.000 kr. til teknisk udstyr 

og 160.000 kr. til modemmer, og at det 

svarer til budgettet.

En måske lidt overraskende erfaring er, 

hvem der reagerer hurtigst på en afbry-

delse.

”Det er især på telefonien vi kan mærke, 

om det kører. Telefonerne er for mange 

vigtigere end internettet, så telefonien skal 

prioriteres meget højt - det er den, man 

først bliver bedømt på – måske især af de 

ældre, men ikke kun af dem.

Det blev måske mere markant, fordi 

skiftet skete op til jul, hvor telefonerne 

bruges meget.” 

På http://oerumnet.dk/ giver Ørum An-

tenneforening sine brugere gode råd om 

opsætning mv.

For TDC er det meget vigtigt at kunne til-

byde hele paletten med radio, tv, internet 

og telefoni, viser 2011-regnskabet.

I 2011 var der en vækst på samlet 11 

% for betalings-tv i YouSee og TDC TV. 

Sidstnævnte havde alene en 19 % stigning 

TDC tjener især på sine tv-tilbud
i abonnenter efter en kraftig udbygning 

af telefonnettet, men er også relativ ny på 

markedet. 

For YouSees vedkommende fremhæves 

en 300 % stigning i video on demand og 

Ekstrakanaler. Med lanceringen af tv-apps 

til iPhone og iPad venter TDC i år at blive 

landets største filmudlejningsselskab.

YouSees omsætning steg med 6,2 pro-

cent til 4,3 milliarder kroner, men mere 

bemærkelsesværdigt steg driftsresultatet 

med hele 12,4 procent til 1,5 milliarder kro-

ner, bl.a. fordi investeringen i ny teknologi 

har sænket transmissionsomkostningerne.

I 2011 blev der udlejet 2,7 millioner film 

via internettet og kabel-tv. Det er en vækst 

på over 300 procent i forhold til forrige år. 

Det er en udvikling, der viser, hvilken vej 

vinden blæser på tv-markedet, konstaterer 

direktør Henrik Poulsen, som sammenfatter 

2011 med disse ord:

”Det er et tydeligt tegn på det gen-

nembrud, der har været i det seneste år, 

omkring samspillet mellem tv og internet. 

Vi har været meget optaget af, at man skal 

kunne bruge begge medier på fire skærme 

i hjemmet. Her mener jeg tv, computer, 

tavlecomputer og smartphones. 

Det er helt nye måder at tilgå indholdet 

på, og det er noget, vi investerer ganske 

meget i. I takt med at bredbåndsforbin-

delserne og mobile bredbånd bliver bedre, 

skal man kunne få både tv, internet og 

musik på de platforme.”

I 2011 steg omsætningen i TDC med en 

halv procent til 26,3 mia. kr., mens drifts-

resultatet steg med 1,6 % til 10,9 mia. kr.

For indeværende år venter TDC fortsat 

tilbageholdenhed hos forbrugerne og fort-

sat hård konkurrence på mobiltelefonien, 

mens forventningerne til YouSee fortsat 

er store.

Direktør Henrik Poulsen, TDC.
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