
Trøgstad, den 23. august 2014 

Til kulturministeren. 

TIPS TIL NRK 

Takk til deg som har tatt initiativet til å få inn forslag på hvilket NRK vi skal ha i framtiden, 
både når det gjelder form og innhold. 
Jeg har lenge ønsket å komme fram til NRK med ønske, innspill og meninger når det gjelder 
programtilbud i NRK TV og radio. Jeg har flere ganger de siste årene sendt skriftlige 
reaksjoner på program. Jeg har ikke fått personlige tilbakemeldinger før i år hvor Solveig 
Tvedt, redaksjonsjef i NRK dagsrevyen, har gitt meg tilbakemeldinger flere ganger. Det har 
jeg satt umåtelig stor pris på, og jeg håper i framtiden at NRK ,eller du som kulturminister, 
med jevne mellomrom inviterer seere/lyttere til konstruktive forslag til forbedringer og 
tilpasninger. Her kommer mine reaksjoner/tanker og konkrete forslag. 
 
Vennlig hilsen 
Gunnar Brudeli, 
Pensjonert lærer og rektor fra folkehøgskole og off. grunnskole. Opprinnelig Gudbrandsdøl, nå bodd i Østfold  halve livet. Født 1942. 

1860 Trøgstad 
69 82 77 79  -  456 03 618 
gunnar.brudeli@gmail.com 
 

 
 
 

I. Om NRK skal fortsette som statskanal finansiert 
ved tvungen lisensinnbetaling, bør tas opp til 
bred debatt og vurdering. 

 
 

1. NRK-lisensen. 
Dagens betalings-TV bør gradvis avvikles eller kraftig reduseres. Forslag: Reduser 
lisensavgiften med 10% (av dagens beløp) hvert år framover. Da er lisensbetalingen 
avviklet etter 10 år. Det gir NRK tid til omstilling.  NRK må gis gode rammevilkår for 
en god omstilling. Eventuelt kan en kjøre denne reduksjonen i 5 år og stanse der for å 
vurdere videre hva en videre gjør. Det er helt unaturlig at vi tvinges til å betale NRK 
når en ser like mye, og eventuelt mer, på andre kanaler. Selvfølgelig er det greit at en 
betaler noe for å se på TV eller lytte til radio. Noe kan gis over statsbudsjettet. Men 
hvorfor skal en betale bare til en stasjon? (Jeg vet ikke om det lar seg gjøre i praksis å 
registrere på sentralt hold hvilke TV-kanaler hvert tv-apparat viser i hele landet. Da 
kunne man ta inn en mindre seer/lytter-lisens som ble fordelt til de kanaler folk 
virkelig ser/lytter til.) 
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II. Det er viktig å ta vare på, stadig løfte fram, 
våre gode tradisjoner og den norske kultur. 

 
1. Flere korte kåserier i NRK lokal-TV og radio: 

Lag en programpost med små kåserier ved lokale personer i by og bygd. Det kan være 
barndomsminner eller synspunkter i kåseriform over aktuelle saker, før og nå. Det 
kan være livet i gata, livet på gården, livet på havet, i bygda, i byen, osv. Det kan også 
være et selvvalgt emne fra gode kåsører. Forslag: et 10 min. program hver dag. 

 
2. Mer klassisk musikk, særlig i P1, og mindre populærmusikk. 

 
3. Den gamle sangskatten må ikke dø. 

Lag sangprogram som ukentlig synger fra Mads Bergs sangbok eller fra store 

visebøker. Hvorfor ikke lage en gjennomsynging av gamle, kjente sanger som for oss 

eldre er kjente og kjære, og som for de unge bør bli kjent. (Sangprogrammet som går 

søndag morgen, er meget bra og fint variert. Det må fortsette, men flere lignende 

program må komme til.) 

 

4. Flere samtaleprogrammer om aktuelle temaer. Det kan være mange sprikende 

synspunkter og holdninger. Det er viktig at alle syn slipper til. Her er noen forslag til 

temaer. Mange flere kunne nevnes: 

- Miljø 

- Kraftutbygging, alternative energiressurser 

- Lokalpolitiske utfordringer 

- Utenrikspolitiske forhold fra alle kontinenter 

- Midt-Østen-konflikten. Her må Hamas-synspunkter, synspunkter fra israels 

ambasade slippe til, samt må mennesker fra hele det politiske og religiøse spekter 

slippe til. Den klart pro-israelske side har fått liten anledning til å komme med 

sine holdninger og synspunkter. Dette må bedres. 

- Utvikling og forskning i naturvitenskap, teknikk, medisin, astronomi og romfart 

- Kultur, særlig basert på den folkelige og den store frivillighetsinnsatsen, mindre 

fra den kommersialiserte konsertkultur og platebransje  

- Økonomi. Utviklingstrender både globalt og nasjonalt 

- Den militære situasjonen i verden 

- Matforsyning, selvberging m.m. 

 

 



III. Synspunkter på NRK’s nyhetsdekning i TV og 

radio 
1. Nyhetsstoff som med fordel kan kuttes ut: 

 Forhåndsomtale, ”reklame for”,  referat fra pop-konserter og lignende. 

Dette kan tas inn i kulturprogrammer etterpå. 

 Ulike personlige og politiske meninger/standpunkter/kommentarer er 

ikke nyhetsstoff, men meningsbrytninger. La det komme i egne 

programmer. 

 Mindre fokus på alt homo-stoff. De som promoterer det 
homoseksuelle livet har hatt svært dyktige talsmenn og -kvinner som 
har kommet til i viktige medieposisjoner. Her må NRK vise en mer 
restriktiv holdning. NRK har i for stor grad sluppet disse til både i 
nyhetsstoff og i egne programmer. 

 

2. Politisk slagside.  (Jeg har en følelse av at den politiske venstreside slipper 

lettere til med kommentarer og innspill.) Journalister bør stille like kritiske 

spørsmål både til høyre og til venstre. Og de må vise samme positive holdning 

til personer både fra høyre og venstre. Hvorfor blir Frp’s folk stilt i et mer 

kritisk lys en de fra SV? (Kanskje det er ubevisst?) 

 

3. Om tilsetting av journalister og medarbeidere i nyhetsavdelingen.  
Når det gjelder politiske innslag, må NRK ha journalister som står på den politiske 
høyresiden og som kan stille de virkelig kritiske spørsmål til venstresidens utsagn. 
I tilsettingspolitikken, bør man tilstrebe  at redaksjonene har journalister som 
representerer de ulike politiske partiene på Stortinget. Da vil journalister passe litt på 
hverandre, og vi lisensbetalere vil få en mer balansert og variert framstilling. Vi 
ønsker reportasjer med spenn i, ikke bare nøytrale og upartiske kommentar fra 
”nøytrale” personer. Kutt ut NRK-kommentatorene, og la motstandere med ulikt syn 
slippe til, og ingen må holdes utenfor. Da kan det skapes en god og livlig og åpen 
debatt! 

 

 

4. Tips til innslag i nyhetene, innhold som det bør være mer av.  
  

 Gode ting som skjer i by og bygd i Norge og i våre naboland. (Nå er det 

for mye fokus på det negative som skjer, som f. eks. ulykker, mord, 

kriminalitet, osv. La det komme i lokalsendinger først og fremst. ) 

 Mer av det positive i samfunnet, det som bygger opp og gjør oss glade 

 Nyvinninger innen medisin 

 Nytt i astronomi og romfart 

 Miljø 



 Energiutvikling 

 Nytt innen fysikk, kjemi, teknikk 

 Overvåkningsmuligheter 

 Utviklingen innen TV/radio/internett.  

 Smarte løsninger/hverdagsoppfinnelser som noen har funnet på 

  

 
5. Dekning av Midt-Østen-konflikten 

 Den er overdimensjonert i forhold til krig, nød og lidelse andre steder i 
verden. 

 La det komme fram en naturlig sammenligning av krigføringen i Midt-
Østen sammenlignet med krigføring andre steder. 

 Hvorfor er det så vanskelig å si konkret hvor mange raketter som har 
kommet over Israel fra Gaza under denne krigsperioden. Det er flere 
tusen! 

 Gi også nærbilder av situasjonen for folk sør i Israel som stadig må fly i 
sine bomberom. 

 NRK ble bedre etter stormen mot Sissel Wold og Odd Karsten Tveit, 
men fortsatt er det en skjev vinkling som stort sett viser ødeleggelser 
og lidelser i Gaza med brodd mot Israel. Til slutt kommer kanskje en 
forklaring om at bombingen var et svar på rakettangrep fra Gaza. 
Israel er ikke skurken i krigføringen, men de vet at de må forsvare seg 
om de ikke skal bli utryddet (som faktisk er et uttalt mål for de mest 
radikale.) 

 Jeg savner en beskrivelse av arabernes tilfredshet med å bo i Israel 
hvor de har demokratiske rettigheter. (Sammenlign med jøder i 
arabiske land!) 

 
 

IV. En styrkning av det kristne grunnlaget for vår 
velstand 

 
1. Mer kristne sanger og salmer i NRK: 

 Vi ser fram til salmeboksyngingen som kommer senere i år. Et flott 
initiativ! La det ikke bli med denne ene storsatsingen. Jeg foreslår 
videre: 

 En salme fra salmeboken som siste sang/melodi før 07.00-nyhetene 
hver morgen. (Slik vi nå får 4 vers av fedrelandssalmen på søndager. 
Meget bra!) 

 En kristen sang eller salme både før og etter andakten på hverdager. 

 Lag opptak fra sangmøter, bedehussang, kristne sang- og musikk- og 
gospelfestivaler og lignende. 

 Vi er svært mange som ønsker velkommen mange flere programmer 
kristne salmer, bedehussanger, lovsangskor og lovprisning, 



barnegospel, kristne barne- og søndagsskolesanger. La dette bli 
programmer med ønskesanger fra seere og lyttere. Her finnes det 
faktisk svært mye bra med god kvalitet. 

 
 

2. Lag kristne samtaleprogram. Jeg foreslår folk/familier fra Ungdom i Oppdrag. 
Aktuelle temaer kan være: 

 Kristne ungdomsmiljøer 

 Kristne skoler, ulike slag skoler (grunnskoler, fagskoler, høyere skoler, 
folkehøgskoler,…) 

 Kristne i hverdagen. Det kristne livet. 

 Den kristne familien (rytme, tradisjoner, innhold i  hverdag og fest) 
 
 

3. La oss få en gjennomlesning av Bibelen fra perm til perm av gode opplesere.  
Det vil ta ca 75 – 80 timer om det kjøres sammenhengende. Bibelen er den 
boken i verden som har hatt størst innflytelse på menneskenes liv. 
Grunntankene fra denne boka er det som har skapt den frie vesterlandske 
verden. Flyktningestrømmen i verden i dag, går stort sett inn til de land som 
har hatt den kristne tro og kultur som basis. Denne kulturarven er i ferd med å 
svekkes betraktelig fordi motkreftene er mange og sterke. Men i samsvar med 
grunnloven er det en soleklar oppgave for NRK, som nåværende statskanal, å 
tydeliggjøre vårt samfunns sterkeste grunnvoll. 

 
 
 
 
Hilsen en NRK-seer/lytter med lisensnummer: 

61 114 399  
en trofast lisensbetaler gjennom mer enn 40 år ber om en forståelsesfull mottakelse av disse 
tanker og forslag. 
 
 


