
Danmark har fået et nyt medie 
 

Fremtidens medier er digitale og båret af høj kvalitet. 
Det er den enkle grundtanke bag det nye danske, digitale 
blogmedie:  
POV International (Point of View). 
Mediet går i luften den 1. februar 2016. 

Det har indtil videre 23 skribenter i stald inden for forskellige 
stofområder - og en prisvindende billedmager. Alle tilknyttede 
dyrker egne stofområder og har hver deres vinkel på diverse 
aktuelle temaer. Og flere skribenter er på vej.  

Det er journalisterne Annegrethe Rasmussen, Signe Wenneberg og 
Morten Bay, der står bag såvel lanceringen som konceptet.  

”Vi har skabt POV International, fordi vi tror på en ny vej fremad i 
det danske medielandskab. Nyheder fås overalt. Men hvis stærke 
og dygtige personligheder med noget på hjerte sætter perspektiv 
på verden, så skabes der en cocktail, som vi tror er så interessant, 
klog og underholdende, at læserne slet ikke kan lade være med at 
hænge på,” siger Annegrethe Rasmussen. 

Brugerbetalingen bliver også utraditionel. Mediet har ingen 
betalingsvægge eller tvungent abonnement. Men man kan betale 
POV eller den enkelte skribent direkte, hvis man har lyst via 
kreditkort, PayPal eller Mobile Pay.  

”POV er bygget på passion, kvalitet og engagement, både for 
skribenter og læserne, der er flyttet fra at læse morgenaviser til at 
læse venners runddelte tekster på tablets. Det passer godt til os. 
Erfaringer fra udlandet viser at det i høj grad er muligt at skabe et 
positivt afkast i det lange løb,” siger Signe Wenneberg. 

”Vores udgangspunkt er, at vi på ingen måde må snævre hverken 
vores målgruppe eller skribenter ind. Selv om alle har stofområder, 
er der frit slag til at skrive om et hvilket som helst emne, som 
skribenten brænder for og ved noget om,” tilføjer Morten Bay. 



POV International er midt i en dialog med mulige amerikanske 
samarbejdspartnere. 

Vil du vide mere? 
Kontakt stifterne: 

Signe: signe@signewenneberg.dk + 45 21 43 54 63  
Annegrethe: annegrethe_rasmussen@hotmail.com + 1 (202) 701-
6205  
Morten: mortenbay@live.com + 1 (310) 890-0999  

Eller de andre bidragydere, hvis du vil vide, hvorfor de er med – 
alle kan nås via sociale medier eller via POV International: 

Asger Røjle Christensen, Bjarke Larsen, Christel Skousen Thrane, 
Haifaa Awad, Jacob Sabir, Jørgen Dragsdahl, Kim Jong Andersen, 
Klaus Bo (fotograf), Kristin Parello-Plesner, Lars Lupnau, Margit 
Knoblauch, Monica Krog-Meyer, Nick MacGregor Sadolin, Philip 
Sampson, Stephanie Gaarde Caruana, Susanne Sayers, Trine-Marie 
Kristensen, Trine Nygaard Wibrand, Trine Thygesen Vendius og Uffe 
Gardel 

POV International findes fra mandag morgen på denne webadresse: 

www.pov.international 

Og her er POV Internationals Facebook-side: 

https://www.facebook.com/pointofviewinternational/ 
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