
Fra: Claus Sørensen [mailto:claus@tvpc.dk] 
Sendt: 27. oktober 2009 11:06
Til: Folketingets Oplysning
Emne: att: Folketingets Kulturudvalg

YouSee lukker for Kanal København

Mandag, den 26. oktober lukkede YouSee for signalet til Kanal København. 
Hermed blev landets mest sete lokal-tv-station lukket - uden varsel - af Danmarks største kabel-tv 
udbyder. YouSee har næsten monopol på kabel-tv leverancer i Hovedstadsregionen.
Dette er konsekvensen af et flertal i Folketinget af uvisse årsager fjernede ”must-carry” vedrørende 
lokal-tv. Dette har bevirket at lokal-tv havnede i tv-udbydernes sold.

”Jeg håber, at politikerne på Christiansborg nu kan indse hvilke fatale konsekvenser et sådant 
pennestrøg kan medføre og får rettet op på skaden – enten ved et indgreb nu – eller senest ved det 
kommende medieforlig til foråret”, udtaler direktør, Jimmy Rehak, Kanal København

Lukning med fuldt overlæg
Ved en henvendelse i går fra Kanal København til YouSee – før det endnu var gået op for stationen, 
hvorfor de ikke var i luften – behandlede Kanal København sagen som en alvorlig teknisk fejl hos 
YouSee.
YouSee’s teknikere, som tydeligvis var uvidene om handlingen fra egen top i baglandet, gik derfor i 
gang med at forsøge at afhjælpe den yderst uheldige situation. Ca. kl 12 kunne en forundret 
YouSee-tekniker vende tilbage med en melding om at ”nogen” i YouSee havde besluttet, at fjerne 
Kanal København fra kabel-tv. Endvidere videregav man os den meddelelse ”at det var Kanal 
København jo blevet varskoet om for 2 måneder siden”.

”Min eneste kommentar er ,at det er en stor usandhed – medmindre at brevet er blevet sneget ind 
blandt de bunker af kuverter med reklamer for YouSee, som i denne tid udsendes. Omvendt så 
betaler vi lystigt for vores tv-link forbindelse til YouSee/TDC, som vi bruger til videretransmission 
af vores tv-signal – det er jo en absurd handling”, slutter Jimmy Rehak
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