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Søndag 2. oktober 2011

Via e-post
Vedrørende: Modtagelse af digitale tv-signaler fra hjælpesenderen i Gjerrild
Sommerhusejerne i foreningens område måtte i en lang årrække døje med
overordentlige dårlige forhold for modtagelse af tv. Takket være en højderyg, der gennemskærer
landskabet sydvest for området var de i en årrække særdeles vanskeligt at modtage brugbare
signaler fra tv-masten i Hadsten, mens forholdene var lidt bedre for modtagelse af signalerne fra
senderen på Søsterhøj.
Overgang til digitale signaler gjorde ikke forholdene bedre – snarere tværtimod.
Sommerhusejerne oplevede gang på gang ikke bare forringet billedkvalitet med direkte udfald i
signalet og for en dels vedkommende var det umuligt at hjemtage signalet fra Hadsten, hvorfor
man var nødt til at hente det fra Nordjylland – hvorfor man så måtte nøjes med TV2 Nord. Stor var
glæden, da det blev besluttet at oprette en hjælpesender i Gjerrild kun et par kilometer i luftlinje fra
sommerhusområdet.
Åbningen af senderen betød da også væsentlig bedre modtageforhold for
størsteparten af områdets beboere, men foreningen har får dog til stadighed henvendelser om
periodiske udfald (det er min fornemmelse, at udfaldene mest forekommer i højtryksvejr).
Foreningen har rådet de berørte grundejere til at udskifte deres gamle antenner med tidssvarende
antenneudstyr og eventuelt antenneforstærker, og det har afhjulpet nogle af problemerne.
Men mange klager fortsat over, at der stadig forekommer pixeleringer af billedet og
totalt udfald, der kan strække sig over såvel kortere tidsrum som flere timer. Det går i mindre grad
ud over DR1, DR2, TV2, DR K og DR HD, mens kanaler som TV2 Zulu, TV2 Charlie, Kanal 4,
Kanal 5 og TV2 Sport langt oftere er ramt af udfald. Selv benytter jeg en 25 element vandret
polariseret Yagi (placeret ca. 2,5 meter over tagryggen) med antenneforstærker. Trods det har jeg
jævnligt billedudfald.
For mig at se er der kun én udvej nemlig at forøge sendestyrken fra hjælpesenderen
i Gjerrild. For det kan vel ikke være meningen vi skal have antenner på størrelse med byggekraner
for at se dansk tv?
Med venlig hilsen
Henning Kusk
PS: For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at heller ikke områdets digitale radiosignal er for
godt, så der kommer tilsvarende problemer, når det analoge signal lukker as åre.

