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Hei! 

  

Fint tiltak fra regjeringen! Jeg har tidligere uoppfordret sendt forslag til NRK uten å få svar. Jeg 

mener NRK trenger en kraftig fornyelse og har fremsatt dette i punktene nedenfor. 

  

1. NRK's underholdningsprogram er ikke til å le av. Det er for mye sjikanering av andre 

mennesker, dårlig språk og voksne underholdere som opptrer som om de går i barnehagen. God 

humor er ofte tidløs, men aktuelle daglige saker kan også være utgangspunkt for gode 

underholdningsprogram dersom det ligger noe intelligens og klokskap bak framstillingen.  

Savner program som blant annet Trond Kirkvaag laget og trioen Kirkvaag, Mjøen og Lystad, 

samt Harald Heide-Steen juniors parodi "Ubåtkapteinen" fra 1980. Rolv Wesenlund og Harald 

Heide-Steen jr. laget også morsom humor slik som "Supperådet" fra 1969. Enkelte Fleksnes-

episoder er også underholdende. Håper det snart dukker opp noen skuespiller-typer som kan lage 

lun og god humor for NRK. 

  

2. Ønsker mer variasjon i TV-underholdningen på NRK 1 i helgene. Jeg er også lei av all 

matpratet som "bakes" inn i mange program.  "Kvitt eller dobbelt" kan jo lages på nytt i en 

moderne versjon og sendes på lørdager. 

  

3. På NRK 2 sendes det heldigvis dokumentarprogram. Derfor ser jeg mer på NRK 2 enn på 

NRK 1. På NRK 2 og NRK 3 kan dere gjerne sende flere program om teknisk og medisinsk 

vitenskap. I tillegg savner jeg Fjernsynsteatret fra 1960-1990. Det kan jo sendes i reprise på 

NRK 2 eller NRK 3. Det norske folk bør fortsatt kjenne til forfatterne Ibsen, Hamsun, Kielland, 

osv.  

Hvis jeg ikke tar feil ble også TV-serien "Iliaden" av Homer sendt på NRK på 1980-tallet. TV-

serien "Tsaren's kurer" gikk på NRK i 1979. Disse er eksempler på TV-serier som gjerne kan 

gjerne sendes i reprise.  Musikk-programmet "Kontrapunkt" med svensken Sten Broman som 

programleder var også populært og lærerikt. 

  

4. Savner gode norske og utenlandske filmer på NRK. 

  

5. Program der politikere skal svare på spørsmål fra programlederen må skjerpes. Den som stiller 

spørsmål til politikerne må forlange mer konkrete og forpliktende svar. I dag har disse politiker-

programmene mer funksjon som underholdningsprogram, og det er vel ikke meningen. Dere kan 

jo se på "HARDtalk" på BBC for å få noen ideer til forandring. 

  

6. Det er for mange repriser på NRK, en reprise pr. program er nok, og den bør sendes kort tid 

etter første visning. Når det er gått 10-15 år kan man jo sende noen av de beste programmene i 

reprise igjen. 

  



7. Synd at NRK har gitt slipp på så mange viktige sportssendinger. Savner særdeles dyktige 

sportskommentatorer som Kjell Kristian Rike, Jon Herwig Carlsen og Arne Scheie. 

  

8. For barn og ungdom er jo "Falkeklubben" og "Fysikk på roterommet" gode kandidater til 

reprise. 

  

Håper dere får inn mange gode og varierte innspill fra seerne! 

  

Hilsen 

John Arild Svendsen 

  


