
OSLO 20.12.2021 

Kjære kulturminister Anette Trettebergstuen!  

Du spør etter synspunkter på NRK. Jeg kunne gjerne si veldig mye, men det nytter ikke disse dagene. 

1) NRK har mye bra. Ikke minst med KORK, ofte m flere.  Og noen kjempegode nyhetsreportere.

2) NRK burde vektlegge radioen mer, ikke minst med tanke på de eldre som etter hvert strever med å

få skrudd på det som skal til og velges i TV-kanalene. Også fordi radioen ikke låser folk fast til

godstolen, men kan høres på men man rusler rundt med husarbeid og er i bevegelse. Eller kjører bil.

3) Jeg savner en programtype som MYTEKALENDEREN som var et 10 minutters program om noe

«aktuelt» på kalenderen, ofte knyttet til en eller annen religions person og som gikk på veldig gunstig

tidspunkt, kl 0650, ideelt å våkne til. Den ble flyttet til umulige tidspunkt nattestid og så tatt av. P2-

akademiet er for mange år siden avløst av samtaleprogram som er bra til sitt bruk, men P2-

akademiet gikk mer i dybden da hovedpersonen ikke ble avbrutt av spørsmål. Hvor har det blitt av

Jørn Hurum og hans enestående formidling? Også Dag O Hessen kunne gjerne få mer tid til sine saker

enn han har som en av deltakerne i Fredagspanelet (?) Vi har folk som er kjempegode formidlere, jeg

savner dem.

4) Jeg tror at radiogudstjenesten har ganske mange lyttere.  Og morgenandakten ville hatt mange fler

enn nå hvis den ikke hadde vært skviset bort inneklemt mellom bråkete musikk og så tilfeldig

starttidspunkt, en eller annen gang etter 0820. Morgenandakten kan være et godt lite påfyll i en

stresset hverdag. De behøver ikke være ordinerte prester bare, men det er en fordel om de som

holder andakten er komfortable med Fadervår og Velsignelsen. Og la oss få litt mer egnet musikk

som ramme, hvorfor ikke utvide tiden med noen minutter så den kan romme egnet sang/musikk?

Jeg er glad jeg har DR1 og DR2.

5) I år har jeg nesten ikke prøvd. Men i fjor reklamerte Alltid klassisk stadig vekk med perler av

julemusikk, i realiteten opplevde jeg at det var sløyfer av noen slags svisker som sto på repeat og ble

irriterende og ikke hyggelig julestemning i det hele tatt.

6) Programoversikten for radio har masse rom for forbedringer. Tenk på dem som er svaksynte og ikke

bruker TV, og alle de andre som ikke vil låses til godstolen. I avisene er det store kolonner med TV-

program, mens radioprogrammet er skviset ut til en liten spalte som skal romme alle. Det er

sekkebetegnelser så vi kan ikke vite hva som kommer hvis vi ikke leter på PC-en, og det er ikke gjort i

en håndvending. TV-programoversikten finner du lett på TV-skjermen, men ikke tilsvarende for

radioen, så vidt jeg vet.  I gamle dager var det noe som het Programbladet. Nå burde det gjenoppstå.

Hvis mangfoldet gjør det uhåndterlig, foreslår jeg at det gis ut programblad for P1, P2 og Alltid

klassisk.

Jeg vil antakelig komme på andre ting jeg burde ha sagt. Men dette er i alle fall en etterspurt

uttalelse.

God jul! Med hilsen

Karen Bjerke Christophersen


