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Innspill vedrørende NRKs fremtid 

Medieavdelingen, kulturdepartementet 

 

Jeg elsker NRK! Og etter at også NRK 2 ble en kulturkanal, ser jeg nesten bare på NRK.  

På radio lytter jeg så godt som bare på P1 og P2 og Alltid Nyheter. 

At det nå finnes partier på Stortinget som vil avskaffe TV-lisensen og dermed la NRK bli  

reklame-TV, er hårreisende synes jeg. 

Jeg er godt fornøyd med NRK som det er, så jeg håper ikke det blir for mange forandringer 

fremover, gammel som jeg er. 

Som troende kristen er jeg glad for morgenandaktene, radio/TV-gudstjenestene og Salmer til 

alle tider spesielt. At det kunne være flere kristelige program i vårt ”kristne” fedreland, ønsker 

jeg selvsagt. Flere TV-gudstjenester for eksempel. Vi gamle kommer oss ikke alltid til kirke.   

Og kan dere ikke sende et og annet kristent møte en kveld? 

Verdibørsen er også et meget verdifullt og godt program. 

Vi er noen hundre tusener her i landet som går til kirke kl. 11.00 søndag. Men kirketidsfreden 

er jo for lengst brutt! 

Og er det så farlig å intervjue ektepar som har lyktes?  Skilsmisse er opplest og vedtatt som 

helt naturlig og riktig i NRK.  

            Ja, og så liker jeg radiokrimmen…..  Hørespill på radio i det hele tatt, ønskes.  Bortsett 

fra oss andre radioelskere, er det jo mange blinde i Norge som har glede av hørespill. 

        ” Norge rundt” er uunnværlig og bra hvis reporteren trer litt til side selv!                  

 Lørdagen med Verdibørsen, Dokumentar, Verden på lørdag og Ukeslutt er jo helt super. Men 

krimhørespillet kl. 14.00 forsvant. I alle år hørte jeg også på ”Hallo i uken”. 

Engelske serier er alltid gode. Noen tyske og amerikanske også. Så for meg er det ikke 

nødvendig å spille inn så mye på norsk, hvis NRK ikke har råd til det. 

I Midt-Østenspørsmålet er det viktig at reporterne er nøytrale. En reporter sa noe slikt: ”Og 

når de unge israelske soldatene kommer inn på Gaza-stripen, skyter de vel på alt som rører 

seg.” Ikke helt nøytralt dette. Etter midt skjønn har NRK reportert kun det som har skjedd i 

den senere tid i et nøytralt toneleie. Meget bra! 

Ellers forstår jeg ikke at det går an å ha et helt nøytralt toneleie når det fortelles om en grusom 

ulykke et sted, nesten som om en kommer med værmeldingen!   

Opplesning av bøker. Museum. Ekko. Abels tårn. Helt herlig! Jeg får ikke skrevet alt jeg 

synes om her.  

Jeg hører på BBC om kvelden etter at jeg har lagt meg hvis det bare er musikk på P1 og P2 på 

lørdag. Er det samtale innimellom musikken er det bedre.  

Jeg blir aldri trett av reportasjer eller interessante samtaler uten avbrudd av musikk 

innimellom.  20 spørsmål er bra. 

O.K. Dette er en gammel (78-årig) dames utgytelser. Kanskje orker ingen å lese det engang. 

Men er det gjennomlest, takker jeg hjertelig!  

Til sist: Kan ikke NRK holde seg til nynorsk og bokmål og ikke la enhver få bruke nettopp sin 

dialekt.  ”Dæm som kunn skriv og låssa (el.låsså?) Ei ordlæst. Gjønøgång/el. gang…”.  Hjelp! 
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