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Sjovenismen
– Me vil nå ut til så mange 
som råd er, og då er sjov-
delen utruleg viktig, seier 
Linda Eide. 
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om å kome 
heim  

I førre veke fekk eg ein kom-
mentar frå ein journalist om at ho 
synest det er merkeleg at eg, som 
er ein del av fleire så ulike mi-
noritetar, vel å ta på meg merke-
lappen det er å vere «nynorsk-
patriot» og frivillig å vere ein del 
av målrørsla. Hadde eg ikkje nok 
å slite med frå før?

Heile livet har eg kjent meg annleis. 
Som skeiv, kjønnsflytande, brun sunn-
møring har det alltid vore noko å kjenne seg annleis 
for. Det meste har gitt meg utfordringar og fått meg 
til å reflektere.

Å vere eIn mInorItet er noko ein bør vere 
stolt av, men diverre har eg opplevd at dei fleste 
merkelappane eg har fått klistra på meg, både frivil-
lig og ufrivillig, tidvis har gjort meg utrygg i mitt 
eige tilvære. Berre éin ting har alltid stått stødig og 
sterkt som ei ekstra støtte i ryggraden, som alltid 
har gjort at eg kjenner meg stolt, trygg og tydeleg i 
eigen identitet - og det er språket. 

for sprÅket kan ingen ta frå meg. Nynorsk 
er mitt språk, uansett korleis eg ser ut eller kvar eg 
kjem ifrå. Det kan diskuterast opp og ned i mente, 
folk kan like nynorsk eller mislike nynorsk, men 
ingen kan ta det frå meg. Når eg skriv og formidlar 
på nynorsk, så får eg ikkje berre skrive på eit vak-
kert språk, men eg får nytte eit språk knytt så sterkt 
til norsk historie, at ingenting kan gi meg meir 

kjensle av å vere ein del av landet eg 
har vakse opp i enn akkurat det. 

DIfor er Ikkje nynorsk ein 
slitande merkelapp, slik som mi journa-
listvenninne så freidig ville spørje meg 
om, tvert imot - det gir ei kjensle av 
å høyre til eit fellesskap med ei felles 
historie.

Å vere eIn Del av ei målrørsle er 
difor for meg som endeleg å kome heim. 
Når eg no har runda snaue to månadar 
som leiar i Kringkastingsringen, kan 
eg ikkje seie anna enn at eg er stolt av 
å vere ein del av denne organisasjonen 
og stolt av å vere ein del av eit engasjert 
styre som òg er opptekne av å bevare 
nynorsken, både i eigne hjarte og i den 
allmenne kringkastinga. 

Å bevare sprÅket er å bevare 
vår identitet. Hald på språket - stolte 
nynorskbrukarar! 

kathrine nygård

kathrinekantanygaard@gmail.com
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Kringkastingsringen arbeider 
for at NRK skal nytta minst 25 
prosent nynorsk og at det skal 
bli meir nynorsk i alle andre 
radio- og fjernsynskanalar. 
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300 kr til #515993. Medle-
mer under 30 år betaler 150 
kroner. 
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GET sluttar 
med tekst-
tV
gEt fjernar moglegheita 
til å bruke tekst-TV på dei 
nye dekodarane sine fordi 
dei meiner det ikkje blir så 
viktig for kundane framover.
     Sjølv om nesten 300.000 
menneske brukar tekst-TV-
tenesta dagleg, ifølgje tal frå 
NRK og analyseselskapet 
Kantar, vel GET å slutte med 
tekst-TV. Det melder NRK 
Dagsnytt.
    – stadig færre bruker 
tekst-TV, og fleire av 
tV-kanalane har lagt ned 
funksjonen allereie. Mellom 
anna tV 2, tV3, tV Noreg 
og NRK har sagt at dei 
vurderer å gjere det i nær 
framtid. derfor har vi valt å 
ikkje bruke ressursar på å ta 
med funksjonen inn i dei nye 
boksane, seier kommunikas-
jonssjef Sebastian Eidem i 
gEt til NRk.
      Kommunikasjonssjefen 
seier vidare at dei heller vil 
bruke tid og pengar på nye 
funksjonar som blir viktigare 
framover. (NPk)

nytt

Det vart med to sesongar av 
tv-serien «Lovleg» og hybellivet 
rundt Firda vidaregåande skule. 
NRK har sagt at det ikkje kjem 
til å bli ein sesong tre. Det burde 
dei ha teke seg råd til, meinte  
Kringkastingsringen og tok kon-
takt med NRk.  
– Vi må heile tida sjå på innhaldet 
vårt og gjere justeringar for å 
kunne levere eit best mogleg to-
taltilbod til publikum, skriv nora 
ibrahim, redaksjonssjef i NRK 
P3 til kringom. 
– «Lovleg» har gitt oss humor, 
varme og aktuell og viktig 
tematikk gjennom to sesongar, 
og vi er godt nøgde med serien 
og engasjementet den har skapt. 
Og ikkje minst har det vore 
utrulig fint med eit reint nynorsk 
prosjekt for P3. Det er vi veldig 
stolte av!  
– Men ingen ny sesong?  
– i P3 lagar vi innhald til ei rekke 
ulike målgrupper og vi har ikkje 
som mål at alt innhald skal nå 
breitt. Samtidig må vi som alle 
prioritere og bruke ressursane 
våre riktig. For at vi skal kunne 
utvikle nytt innhald, må vi velje 
bort noko anna. «Lovleg» har 
skapt mykje engasjement, men vi 
hadde nok forventa at vi skulle 
nå endå fleire enn det vi har 

gjort. Det er sånt ein ikkje alltid 
kan sjå på førehand. Konkurrans-
en om folk si merksemd er 
høg, og det blir laga mykje godt 
innhald til unge i dag. så er det 
også eit godt teikn å slutte me-
dan folk framleis vil ha meir og 
ikkje har gått lei, skriv Ibrahim.  
 
K-ringen seier seg usamde og 
meinet at NRk burde ha teke 
seg råd til minst éin sesong til. 
– sjåartal kan ikkje alltid vere 
avgjerande, seier Kathrine 
nygård.  
– Stundom bør ein også vere 
nøgd med litt færre sjåarar, 
særleg når serien på alle andre 
måtar har såpass høg kvalitet. 
Det skal bli spennande å sjå kva 
nynorskprogram NRK no har 
tenkt å lage for ungdomar. Å 
finne noko meir treffande enn 
dette skal dei leite lenge etter. 
Det enklaste er nok å lage ein 
sesong tre, seier Nygård. (KH)

ikkje meir lovleg
Alf Helleviks mediemålpris går 

i år til journalist gjermund 
erikstein-Midtbø. Prisen 
vart delt ut på årsmøtet 
til Litteraturselskapet 
Det Norske Samlaget 
ein gong i april. 
– Det er veldig stas å 
få ein slik pris! Nynorsk 
og dialekten min er vel-

dig viktig for meg, og er 
noko eg er veldig bevisst 

på å halde på. Kanskje spe-
sielt fordi eg både jobbar i og er 

frå eit område der både nynorsken 
og dialekten dessverre forsvinn meir og 
meir. da er det veldig moro å høyre at 
ein har blitt lagt merke til, skriv Gjer-
mund Erikstein-Midtbø i ein kommentar 
til Nynorsk pressekontor.

Erikstein-Midtbø (27) frå Bø i 
Telemark jobbar som journalist både for 
radio, fjernsyn og nett i NRK Buskerud.

 (NPk)

stas 1: 
erikstein-Midtbø 

fo
to

: N
R

k

stoLt
Målprisen 2019 frå Noregs 

Mållag gjekk til skaparane av NRK-
serien «Lovleg»: manusforfattar 

kjersti Wøien Håland og produsent 
Hege Hauff Hvattum. – På det sentrale 

Austlandet kan kunnskapane om korleis 
det er å leve i Distrikts-Noreg vere låge. 

Da er det lett at det festar seg ei mistyding 
om at nynorsk berre er eit språk som finst i 
skulebøker. «Lovleg» viser den delen av Noreg 
der nynorsk er språket for alt, sa mållagsleiar        
magne aasbrenn under utdelinga. – Eg er 
veldig takknemleg for at det finst ein organisasjon 

som kjempar for dei som les og skriv nynorsk, 
men òg dei som ikkje gjer det, men kanskje 

kan få tilgang til det. Om vi er ein del 
av det, er eg veldig stolt av det, sa 

Haaland.(NM)

Stas 2: mjør
BT-journalist kjersti mjør får Kulturde-
partementets nynorskpris for journalistar.
– Det er veldig stas og eg kjenner meg stolt når 
eg ser kva rekkje av dyktige journalistar som har 
fått prisen før meg. Takk, Ivar Aasen, seier no eg, 
for at vi har eit språk å skrive på, seier prisvinnar 
Kjersti Mjør i ei pressemelding frå sekreteriatet.
 Prisen vert delt ut under Dei nynorske festspela 
i Ørsta 14. juni, og Mjør får ta med heim 50.000 
kroner og eit kunstverk. (Pressemelding)

foto: inger Haldis aske lothe

fLeirtaLet nøgd
Ei undersøking gjort av Kantar Media viser at seks 
av ti er nøgde med radiotilbodet, ein firedel har 
inga bestemd meining og to av ti er misnøgde 
melder Medietilsynet. I snitt har kvar hus-
stand over ti apparat til å høyre på radio, 
både digitalt og på FM. Det finst rundt 
3,6 millionar fM-radioar i Noreg, ein 
nedgang på 1,1 millionar på eit drygt 
år. Til samanlikning er det rundt seks 
millionar dab-radioar i Noreg, ein 
oppgang på 350.000 det siste året.  
(NPk)
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intervju

(foto: k
jartan H

elleve)

Linda eide
Når stadig nye sjåarar 
med Eides Språksjov. 

Frå Voss. 

Språk som 
underhaldning

– Eg har aldri opplevd maken til respons.

Eg trur at folk tenkjer at det er litt 
smalt, at det ikkje er så mange 
andre enn dei sjølve som ser på 

og at me difor treng litt oppmuntring. 
Det haglar inn så mange e-postar at me 
knapt greier å svara på alt, seier Linda 
Eide. 

Akkurat då me ikkje trudde ho 
kunne toppa Norsk attraksjon og bli 
meir folkekjær, hosta ho opp Eides 
språksjov. Eit lettfatteleg og interessant 
snakkeprogram om språk, med gjester, 
faglege innspel av professor Gunnstein 
Akselberg og musikalsk krydder frå 
Sjur Hjeltnes. 

Då Linda skulle selja inn program-
met til leiinga i NRK, var ho redd for at 
det skulle bli eit problem at alle dei tre 
programleiarane kjem frå Voss. Så ho 
drog ein vits om at «dette er noko nytt, 
me lagar det heilt frå botnen av og det 
kjem til å bli kjempevanskeleg! Difor er 
det viktig at alle snakkar same språk.» 
Leiinga tok vitsen, og sidan vart det ikkje 
snakka meir om det. 

oppstart
Dei tre musketerane kjende ikkje 
kvarandre medan dei budde på Voss, 
men kjende til kvarandre. I 2013 hamna 

Gunnstein i styret for det nye Lit-
teraturhuset i Bergen. Kunnskapsrik 
som han var, fekk han spørsmål om å 
laga «eit eller anna med språk». Ikkje 
utan sjølvinnsikt tok han kontakt med 
Linda for å høyra om ho ville vera med 
på noko slikt. Ho takka ja, om ho fekk 
vera med å forma opplegget litt «i sin 
stil». Seinare kom ideen om å ha med 
eit musikalsk bindemiddel, Linda hadde 
arbeidd saman Sjur tidlegare og visste 
at han ville kunna fylla ei rolle i eit slikt 
opplegg. Linda forstod fort at dette 
også kunne bli noko for fjernsynet. 

– Kveldane på Litteraturhuset gjekk 
veldig bra. Det var noko med saman-
settinga: ein professor, ein pianist, ein 
jovial programleiar og eit publikum. 
Noko av grunnen til at det fungerer 
såpass bra, er at me fekk utvikla pro-
grammet. Det er det sjeldan ein får lov 
til. Vanlegvis blir ein plassert inni eit 
opplegg andre har tenkt ut.  

 – Og alle på scena er frå Voss?
 – Veit du, Kjartan, det er det berre 

du og andre vossingar som spør om. 
«Kva seier folk?!» Sanninga er at folk 
ikkje seier noko. For det fyrste er det 
ikkje uvanleg at eit program er fullt av 
t.d. Oslo-folk med Oslo som bakgrunn. 
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For det andre kjenner dei aller fleste i landet til 
eit eller anna lite sentrum. Me kunne like godt 
ha kome frå ein annan liten plass.

– Men det er eit bilete av Vangen bak der? 
– Det var då veldig til mas. Men jo, du har 

rett. Tanken vart å spela på liknande program 
som ofte har silhuetten av ein amerikansk storby 
i bakgrunnen. Eg tenkte det ville vera fint med 
silhuetten av Voss i bakgrunnen, og sende eit 
gamalt postkort til scenografen i NRK. Men ho 
meinte me like godt berre kunne ha det biletet 
som bakgrunn, fortel Eide. 

noko nytt
Programmet er annleis enn dei tidlegare seriane 
Norsk attraksjon og Smæsj, som handla om ymse 
idrettsgreiner. Der ho tidlegare sprang rundt i 
meir eller mindre minneverdig treningstøy og 
kryssklipte seg sjølv på tvers av tid og rom, er 
dette programmet eit reint studioprodukt. 

– Eg var gjest i eit Grand Prix-program som 
vart teke opp på Marienlyst i Oslo. I løpet av ein 
kveld vart det gjort opptak til to heile program. 
To program på ein kveld! Eg brukte kan henda 
to år på ein serie med åtte episodar. No har 
me laga tretti program av Språksjov på to år, 
og det er like mange som eg greidde på dei ti 
føregåande til saman.  

– Har du alltid hatt ein draum om å leia eit 
slikt program?

– Aldri. Og hadde du spurt meg for fem 
år sidan, hadde eg truleg også kome til å seia 
nei takk. Eg trudde jo at eg hadde funne min 
sjanger, der eg dreiv med årelang research, skreiv 
nøyaktige manus og la på ultrapresise kom-
mentarar i redigeringsrommet etterpå. Men litt 
på slump hadde eg også på fritida drive på med 
ulike sceneopplegg, og det gjorde det enklare for 

meg å stå på denne. 
– For dette er annleis?  
– Det er noko heilt anna. Det er lett å filma 

ei framsyning, men det blir ikkje nødvendigvis  
godt fjernsyn. Så eg må gløyma at eg står på ei 
scene og at eg har eit publikum framføre meg. 
Som programleiar må eg snakka til kameraet, 
for å nå dei som sit heime berre ein meter frå 
fjernsynet. Eg ser jo konstant ein meter over 
hovudet til publikum, og sjølv om det er kolos-
salt viktig at publikum gir oss respons, så kan 
eg ikkje handtera han på ein publikumsvenleg 
måte. Eg må «gå oppå» applaus og latter for å 
kutta «longørane» for dei som ser det på teve. 
Eg må også passa på å ikkje bli for oppasen og 
riven med av stemninga i salen, for det vert berre 
slitsamt for fjernsynssjåaren.

flytt tIl beste senDetID
Frå hausten av blir programmet flytt frå onsdag 
til laurdag kveld. Det seier noko om kor godt 
likt sendingane er. Dei treffer fleire enn dei som 
er opptekne av språk.

– Det ville ikkje vore noko vanskeleg å laga 
ein god og interessant podcast om språk, men 
kor mange ville ha høyrt på han? I alle fall ikkje  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nok for NRK 1. Me vil nå ut til så mange som 
råd er, og då er sjov-delen utruleg viktig. Sjølv 
når me i utgangspunktet har eit veldig interes-
sant emne, så spør eg alltid etter sjov-effekten. 
Der du gjev deg over og ler. Eg har lyst at det 
skal vera sjov og musikk i kombinasjon med 
kommareglar. 

– Er du oppteken av språk sjølv?
– Det vil eg absolutt seia, men eg kan lesa 

om språk og sovna. Når det blir for mykje om 
syntaks, ortografi, morfologi og …

– … diftongar?
– Akkurat diftongar er eg ganske god på, 

sidan me har så mykje det av i vår dialekt. Men 
eg kan ikkje snakka om at dei har så artige dif-
tongar i Hardanger, då dett folk av. 

– Men folk engasjerer seg?
– Eit språk lever i ein evig konflikt mellom 

anarki og konservatisme. Det kan ikkje styrast, 
men det er tallause forsøk på å gjera det. Det 
finst reglar, men ingen blir straffa. ALLE HAR 
EI MEINING. Me får brev som påpeikar at me 
har sagt noko feil, medan brevet sjølv er fullt av 
skrivefeil. Akkurat «då» og «når» fekk dei med 
seg på skulen, men gjekk tydelegvis glipp av 
resten. Dette syner jo at me når ut til fleire enn 
dei som er opptekne av språk. Me har prøvd å 

vera breiare, ha meir appell, få tak i dei som ein 
ikkje trudde var interessert i språk. Men det er 
pussig at me enda opp på laurdagskvelden. Me 
held jo på med vårt. Me gjer det me har tru på. 

pessImIst 
Ho går likevel ikkje heilt med på at ho er seg 
sjølv. 

– Seg sjølv blir ein vel aldri i eit masse-
medium.

– Er det lov å seia at du er meir nedpå enn 
tidlegare?

– I Norsk attraksjon ville eg vera litt forsert 
entusiastisk. «Sjå! Sjå kor fantastisk alt dette 
er! Nei, er det sant!?»  Med Smæsj sa ein god 
kollega at eg kunne dempa meg litt, og det var 
heilt rett. Og no er eg endå meir nedpå. Det er 
innandørs, på ei scene og eg må snakka som om 
dei der heime sit rett framføre meg. Men eg kan 
jo sitja i klipperommet etterpå og gremmast over 
at eg tydelegvis må le heile tida. Men eg blir så 
fort riven med av publikum, og stundom kan 
det passa, men det kan òg gå ut over moroa for 
sjåaren. Eg jobbar med å halda meg endå litt 
meir roleg. Eg har jo til med ei eiga spalte som 
heiter «Til ettertanke».

– Er ikkje det uvant?
– Men godt. Endeleg kan eg som er så  

pessimistisk, få lov til å vera litt nedpå. 
– Kva er det du er uroa for?
– Eg trur det går på dunken for klima, toget, 

nynorsken og stort sett alt saman. 
– Ingen optimisme?
– Nei. Jo, forresten! Eg trur eg kjem ha ein 

kjekk jobb å gå til enno ei stund til. 

Kjartan heLLeve

favorittar

tv-program 
Team Ingebrigtsen

radioprogram
P3-morgen

nettside 
Bokmålsordboka/
Nynorskordboka

Kaffimat
Svigerinne Aud sine 
kråtakaker

F. v. Sjur Hjeltnes (Voss), 
Linda Eide (Voss) og Gunnstein 
Akselberg (Voss). (Foto: NRk)

– eit språk lever i ein evig 
konflikt mellom anarki og 
konservatisme.
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intervju

studio sápMi

Samisk talkshow frå 
NRK Sápmi med gjester 

og aktuelle artister.

– Det viktigaste er å finne gjester 
som kan fortelje historiene på 
ein god måte, seier ronald pulk 
i Studio Sápmi. 

Studio Sápmi debuterte hausten 2016 på 
NRK2. Ronald Pulk inviterte aktuelle 
gjester og musikarar i studioet for å snakke 

om den siste plata og livet generelt. Dette er den 
klassiske NRK-malen som gjorde Skavlan og 
Lindmo til rikskjendisar. Og det tok berre éin 
sesong før også Ronald Pulk var over på NRK1, 
og det blir også sendt på SVT. Det trass i at 
gjestene var folk du aldri hadde høyrt om eller 
musikken kom frå grupper du ikkje visste eksi-
sterte. Til hausten er dei klare med sin sjuande 
sesong.  
– Me må gjere desse samtalane så enkle og 
forståelege som råd er, fortel Pulk.
– Det er eigentleg universelle ting me snakkar 
om, det er jo ikkje skilnad der. Alle må forstå 
kva me snakkar om.

– Men utgangspunktet er at det skal vere eit 
samisk program?
– Ja, me skal syne fram mangfaldet i det samiske 
samfunnet. Men me har ikkje det same kjelde-
grunnlaget som dei norske programma har, med 
nordmenn over heile landet. Me må støvsuge det 
samiske samfunnet for interessante tema og gode 
historier. 

– Eg har tenkt at styrken ligg i at programmet 
kan minne om ei god lokalavis? 
– Nja, me har jo eit avgrensa område å hente 
sakene våre frå, så eg forstår kva du meiner. Men 
det nyttar ikkje å blir for lokale og innforståtte. 
Sjåarane er veldig selektive i kva dei ser på, så 
me må heile tida vite kven me prøver å nå med 
dei ulike sakene. Skal me nå dei norske sjåarane, 
nyttar det ikkje å hamne langt ned i detaljane. 
Difor er det kjekt at eg får flest tilbakemeldingar 
frå norske sjåarar, om at dei lærer masse om det 
samiske samfunnet. Det tyder at me greier å seie 
noko generelt, men likevel også noko spesielt. 

– Så korleis tenkjer de om tema, gjester og 
artistar?
– Det med artistar er veldig enkelt, der held som 
regel å ha gitt ut ein ny song relativt nyleg. Når 

det gjeld tema, så prøver me å 
finne ein rett kombinasjon mellom 
lett og tungt. I byrjinga var me veldig 
lette, medan me no gjerne vil ha med eit alvor-
leg tema om død, sjukdom eller noko. Men det 
viktigaste er sjølvsagt å finne gjester som kan 
fortelje historiene på ein god måte. 

– Kva er vanskeleg?
– Me kan ha funne ein fin person med ei fantas-
tisk historie, men det skjer noko når ein kjem i 
eit studio som vårt. Det er mange kamera, mykje 
lys og fullt av folk. Då er det fort å stivne og kan 
hende bli litt introvert. Då er det til lita nytte 
at historia er god. Så det handlar om å finne dei 
rette personane.  

– Og kva gjer de om det ikkje fungerer?
– Me er ikkje eit større program enn at me må få 
det til å fungere uansett. Og me har jo etter kvart 
blitt gode til å vurdere dette på førehand. 

– Korleis greier du å halde styr på språka?
– Det kan vere litt utfordrande. Av og til har me 
ein gjest som snakkar sørsamisk, og då vil også 
eg slite. Då er det eg som treng tolk. Men me vil 
gjerne at folk skal skjøne kvarandre slik at 

samtalen flyt utan å bli avbroten av ein 
tolk. Så stundom gjev me dei norskta-

lande proppar i øyro slik at dei kan høyre ei 
simultanomsetjing. Og mange av gjestene kan jo 
skjøne samisk, sjølv om dei ikkje snakkar det så 
godt.

– Forsvinn det pedagogiske poenget når de 
tekstar programmet?
– Eg forstår kva du tenkjer, men ikkje å tekste 
gjer det berre verre. Mange samar snakkar 
ikkje godt nok til å henge med på ein samtale 
på samisk, men kan lære mykje når dei kan 
hjelpe seg med tekstinga. Dessutan ville me 
ha mista dei norske sjåarane. Dei blir i alle fall 
ekskluderte. 

– Blir du aldri lei av å vere vert?
– Eg kan bli lei av å sitje framføre kamera og 
heile tida måtte levere, men nei. Eg elskar å 
høyre folk fortelje om seg sjølv, om ein episode 
som endra livet deira. Det er så interessant at eg 
ikkje har noko som helst problem med å halde 
fram med dette. Eg gler meg til hausten!

Kjartan heLLeve

 (foto: NRk)

den gode 
forteljinga
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baKgrunn

– Hadde ein kutta FM-
bandet i dag, så hadde det 
vore katastrofalt, seier Aslak 
Skretting, leiar i Norsk 
Lokalradioforbund.

– Lenge var DAB eit ideologisk spørsmål, 
og dei største kanalane insisterte 
på at det ville vere det beste for 
absolutt alle aktørarar å skru av 
FM-bandet tvert. Men i det siste har 
i alle fall NRK forstått meir av kva 
utfordringar lokalradioane slit med. 
Dei skjønar me treng meir tid, seier 
Aslak Skretting, styreleiar i Norsk 
Lokalradioforbund.  

Det har vore skrive mykje om 
overgangen frå FM til DAB. Mykje 
har dreidd seg om salsrekordar for 
DAB-apparat, og manglande motta-
karar i gamle bilar. For norske lokal-
radioar har overgangen vore ei nesten 
altoppslukande utfordring dei siste ti 
åra. Det er som med all anna digitali-
sering: alt skal bli så greitt, rimeleg og 
enkelt, men det blir det aldri. 

Grovt sett er problemstillinga slik: 
på FM-bandet hadde kvar kanal éin 
sendar. Ville til dømes NRK sende tre 
kanalar, måtte dei setje opp tre sendarar. 
Ein lokalradio greidde seg som regel med 
éin sendar. Ein DAB-sendar derimot, kan 
sende om lag tretti kanalar samstundes. 
For dei store aktørane er jo det ein enorm 
fordel. NRK kan brått sende ut femten 
kanalar, dei andre store nasjonale kan 
sende ut sju–åtte kvar. 

Når ein lokalradio vil over på DAB, 
må dei også skaffe seg ein DAB-sendar. 
Han er om lag ti gonger så dyr, som ikkje 
er eit problem når du kan dele utgiftene 
på eit ti-tals kanalar. Men med berre éin 
eller tre kanalar, blir dette ei veldig inves-
tering for ei lokal medieverksemd.         

– Det er som å byggje ein motorveg 
utan å ha nok trafikk å fylle han med, 
seier Skretting. 

For å hjelpe lokalradioane har styres-
maktene ei raus og god støtteordning, der 
ein kan få dekt opp til åtti prosent av ut-
giftene for å investere i ein ny sendar. Men 
han er mykje dyrare i drift. Difor blir det 
å gå over til å sende på DAB ei bør langt 
inn i framtida. Dette skapar usikkerheit 
i ein bransje som akkurat går i balanse. I 
2017 var omsettinga på 186 millionar og 

overskotet på fire. Det var fyrste gong på 
mange år han gjekk i overskot. Difor har 
det vore heilt avgjerande for bransjen å 
kjenne litt på korleis overgangen til DAB 
ville slå ut i praksis. Ein bad om tid. Og 
det ser det endeleg ut til at dei får. 

– Hadde ein kutta FM-bandet i dag, 
så hadde det vore katastrofalt. Knapt ein 
aktør ville ha overlevd økonomisk. Lokal-
radioane ser jo at dei må vere til stades på 
DAB, og særleg dei store kommersielle 
aktørane, så utviklinga går sin gang. Men 
med så store summar er dette ein sjanse 
å ta, sjølv med store tilskot. Ein tek på 
seg store investeringar utan å vite korleis 
framtida heilt ser ut. Difor fylgjer inves-
teringane eit perspektiv som samsvarar 
med konsesjonen på FM-bandet, fortel 
Skretting.  

Ikkje berre økonomI
Alle kanalar driv etter ein konsesjon gitt 
av styresmaktene. Dei ville i utgangs-
punktet ikkje gi fleire konsesjonar til å 
sende på FM-bandet, men bransjen fekk 
gjennomslag for ei forlenging. Den er me 
inne i no, og ho varer til 2021. DAB-
konsesjonar varer no til 2031, nett for 
å gje kanalane eit langt perspektiv. Men 

lokalradioane meiner at vilkåra 
ikkje har endra seg stort sidan dei 
sist fekk utsetjing. Dei har difor 
ønskt at også FM-konsesjonane 
skulle vare fram til 2031. Mykje 
tyder på at styresmaktene kjem 
til å møte dei på halvvegen, og gje 
bransjen ei ny utsetjing til 2026.      

Uroa er ikkje berre økonomisk, 
det handlar ikkje berre om invester-
ingar. Mange lokalradioar sender no 
både på FM-bandet og på DAB, og 
nokre stader høyrer tre fjerdedelar av 
lyttarane på FM-bandet. Kva hender 
når desse må over på DAB? Vil dei 
vere lojale mot lokalradioen, eller vil 
dei forsvinne inn i det veldige mang-
faldet av nisjekanalar som finst der?

– Tidlegare var det råd å høyre på 
seks-sju nasjonale kanalar og ein lokal. 

No er det tretti–førti nasjonale kanalar 
å velje mellom. Dette har ikkje gitt store 
skilnadar på tilhøvet mellom dei store 
kanalane. NRK har framleis den same 
marknadsdelen, men no spreidd ut over 
mange fleire kanalar. Det same gjeld P4 
og Radio Norge. Men dette gjev jo heilt 
andre vilkår for ein lokalradio, seier 
Skretting.  

Noko av dette kjem av ein naivitet då 
ein tvinga fram ei sløkking av FM-bandet 
i dei store byane. Dei lokale storby-
radioane måtte sløkkje FM-sendingane 
samstundes som dei nasjonale kanalane. 
Dette gjaldt P5, NRJ, Radio 1 osb., som 
var lokale variantar av dei kommersielle 
nasjonale kanalane. I teorien skulle dei 
halde fram som lokale kanalar også på 
DAB-bandet. I praksis vart ikkje desse 
storbykanalane berre digitaliserte, dei vart 

DAB og FM 

Endeleg blir 
lokalradioane 

lytta til
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– Det finst absolutt 
inga forsking som kan 
bevisa at eit stort DR 
har skulda for at dag-
spressa er i krise. 

kulturdepartementet leikar med tanken om 
å kome med ei stortingsmelding og att på 

til ei eiga lov om språk. I den samanhengen har 
dei bede folk og organisasjonar om å kome med 
innspel. Her er framlegga til tiltak som Kringkast-
ings-ringen meiner vil sikre nynorsk og dialekt i 
kringkastinga:

 
1 Lovfeste språkkrava til nrK  
(…) Stortingsmeldinga Mangfald og armlengds 
avstand — Mediepolitikk for ei ny tid (Meld. St. 17 
(2018–2019)) slo heldigvis fast at NRK skal få ha 
sin redaksjonelle fridom. Samstundes kom det 
framlegg om å modernisere finansieringa, men 
halde henne på om lag same nivå. Dette er ikkje 
gitt. (…) I dag er kanalen styrt av NRK-plakat, 
og til dels kringkastingslova. Kringkastingsringen 
meiner det må vurderast å lage ei eiga NRK-lov, 
der språkkrava er konkretiserte. Ei slik lov må 
også ta omsyn til at NRK blir eit stadig viktigare 
skriftleg organ. Krava kan alternativt vere med i ei 
språklov.  

 
2 talfeste krav til nynorsk i konsensjonar 
Dei medieorgana som tek i mot særskild presse-
støtte, som t.d. dei såkalla meiningsberande 
avisene og TV 2 som allmennkringkastar, må møte 
eit krav om ei viss mengd med nynorsk. Dette 

må ikkje opne for eit tilsvarande krav om bokmål 
i nynorskaviser. Språka har heilt ulike vilkår, og 
dette er eit av områda der ein kan rette opp 
skeivskapen. (…) Difor er det viktig at eit talfest 
nynorskkrav kjem på plass i framtidige avtalar 
om allmennkringkasting. Dette gjeld også om ein 
skulle lage ein tilsvarande avtale med ein nasjonal 
radiokanal. Punktet om norsk språk og musikk må 
styrkast i konsesjonane til lokalradioane.

 
3 regionale redaksjonar  
(…) Stortingsmeldinga Mangfald og armlengds 
avstand — Mediepolitikk for ei ny tid (Meld. St. 17 
(2018–2019) la vekt på kor viktig det er å ha ei 
levande lokal presse. Styresmaktene må syte for 
at det også gjeld lokale radiokanalar. I tillegg må 
ein også i framtida insistere på å spreie dei største 
medieprodusentane rundt om i landet.  

 
4 strøymetenester: avgift og kvotering 
(…) Det bør kome eit krav om at desse selskapa 
må by fram norske filmar og seriar, og dei bør i 
tillegg betale ei avgift som skal gå til produksjon 
av slike i Noreg. I tillegg er det ikkje urimeleg å 
krevje at ein del av tekstinga er på nynorsk. 

 
Les heile innspelet på kringkastingringen.no.

språK

Innspel til språkmeldinga 

Statsekretær Frida Blomgren 
på språkdagen, der ho inviterte 

alle til å kome med innspel til 
den nye språkmeldinga . 

(foto: trygve indrelid / Ntb )

også gjorde om til nasjonale kanalar i staden 
for å halde fram som lokale satsingar.   

sterkare 
Men Skretting fortel at bransjen på ingen måte 
grev seg ned. Tvert om har dette gitt ei større 
forståing av kva ein held på med. 

–  I møte med tretti nasjonale kanalar har 
lokalradioen blitt oppteken av å finne vår 
plass. Sett på spissen kunne ein tidlegare kome 
langt med å spele god musikk og by på lett 
underhaldning. No må me i sterkare grad vere 
medvitne om kva som er vår styrke og nisje. 
Då ein byrja overgangen til DAB, forsvann 
kravet til lokalt innhald frå konsesjonane. 
Tidlegare var det bodrundar på konsesjonar, 
ikkje med pengar, men med kor mykje lokalt 
innhald ein skulle fylle sendingane med. No 
er dette kravet vekke, og ingen av dei store 
kanalane prioriterer dette. Så for lokalradio-
ane har det lokale blitt styrken, meir lokalt 
forankra redaksjonelt innhald, seier Skretting, 
som også er glad for signala i den nye medie-
meldinga. 

– Meldinga seier mykje bra om kvifor det 
er viktig med nasjonale media og med lokale 
media, sjølv om eg nok tykkjer at meldinga i 
for stor grad set likskap mellom lokale media 
og lokale aviser. Me er opptekne av at ein 
også syner vilje til å løfte den journalistiske 
kvaliteten i lokalradioane.  

Kjartan heLLeve

dab
DAB (Digital Audio Broadcasting) er eit 
kringkastingssystem utvikla for å kunne 
sende radio med digital lyd. Det erstatta det 
gamle analoge fM-bandet.   
    dab er tatt i bruk i ei rekkje land og er 
den teknologien som bransjeorganisasjonen 
Den europeiske kringkastingsunion (EBU) 
tilrår for digital kringkasting av radio. 
     I Noreg starta dei første prøvesend-
ingane med dab i 1995, og i 2011 vedtok 
Stortinget å sløkke FM-nettet. I 2017 var 
det slutt på riksdekkande radiosendingar 
på FM-nettet. Lokalradioane nyttar framleis 
fM-nettet 
      (Wikipedia)

dei 13 Mest popuLære 
LoKaLradioane 1. KvartaL 2019
Radio 102 (Haugesund)
solørradioen 
Radio alta
Elverumsradioen
Radio Bardufoss
Radio Ålesund
Radio Randsfjord
Hamarradioen
Radio Tønsberg
Radio Kongsvinger 
Radio grenland
Radio lyngdal 
Radio trøndelag

Lokalradio Topp 13 er utarbeidd av lokalradio.
no og radionytt.no og basert på lokalradio-     
undersøkinga Kantar TNS (tidlegare Gallup) 
lagar for Norsk Lokalradioforbund.

norsK LoKaLradioforbund
Norsk Lokalradioforbund (NLR) er ein 
medlemsbasert bransjeorganisasjon for 
lokalradiostasjonar i Noreg. NLR organiser-
er over 100 små og store lokalradioar i 
heile landet. Medlemsstasjonane er av ulik 
storleik og opererer både i det ideelle og 
det kommersielle landskapet. NLR har 
hovudkontor i Kristiansand.

 Aslak Skretting (Foto: Kjartan Helleve)
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fordelt over fem episodar i januar 1993 
gjekk serien Gaute og Gullit på barne-tv. då 
var eg sju år og like gammal som hovudper-
sonen. Han heitte Gaute og fordi han hadde 

langt hår, så trudde eg lenge det var ei jente. Ei kul 
og tøff jente som var fotball-fan, spelte trommer og 
hadde dinosaurplakat på veggen. Ei sånn jente som 
eg hadde lyst å vere. I tillegg hadde Gaute ei endå 
kulare storesøster som også spelte fotball og dess-
utan kunne å rappe. Heilt klart ei sånn tenårings-
jente eg hadde lyst til å bli.

 Familien til Gaute budde på den idylliske gar-
den Åsen i Sunnfjord. Garden var til forveksling 
lik småbruket eg sjølv budde på. Gaute søv til og 
med i ei gammal treseng, kliss lik senga eg sjølv 
hadde då serien gjekk på tv. Det var altså fleire 
fellesnemnarar mellom meg og Gaute, ikkje minst 
då han i første episode fekk ein geitekilling i gåve. 
Sjølv hadde eg hatt flaskelam som kjæledyr.

Gaute og Gullit vart dermed ein serie som 
eg kunne identifisere meg med. Mykje anna på 
fjernsynet sentrerte seg rundt hovudstaden eller 
flatbygdene på Austlandet. Men no fekk eg sjå 
kule ungar på ein gard på vestlandet, som snakka 
som meg og hadde skatesko.

serien blei viktig for meg, fordi han var med 
på anerkjenne og bygge stoltheita til min eigen 
identitet. Eg trur dessutan serien har vore med på 

å forme verdisynet eg har i dag. Til dømes seier 
gaute at folk trur han er ei jente, men at han ik-
kje bryr seg. Gaute kallar dessutan opp geitekillin-
gen etter den mannlege fotballstjerna Ruud Gullit, 
sjølv om det er ei damegeit. For Gaute har det 
ikkje noko å seie.

Serien bydde altså ikkje på stereotype 
kjønnsroller. Til dømes var mjølkemannen ei 
breibeint dame med attityd, medan mor til gaute 
gjekk i powersuit og jobba med data. Ein serie om 
ein gut og ei geit fekk dermed eit progressivt og 
feministisk tilsnitt. Ikkje verst!

Starten av siste episode hugsar eg spesielt 
godt, fordi storesøstra sparka ein fotball rett på 
mor si. Ved attersyn ser eg no at den rampete 
tenåringsjenta då hadde på seg ei t-skjorte kor 
det stod «Nynorsk er tøft» med grafitti-skrift. 
Ikkje rart at eg i alle år har meint det same: - det 
var tydelegvis ho som indoktrinerte meg i 1993!

 Eg er meir usikker på om cameoen i siste 
episode var like politisk retta. Ein vaksen mann, 
som på ufint vis prøver å snike i kioskkøa under 
eit sirkusbesøk, får klar beskjed av Gaute: «det 
er ikkje din tur!»

 Mannen var Einar førde, dåverande kring-
kastingssjef i NRK. 

inger johanne ruset

reprise

Gaute oG Gullit

Kathrine nygård (25) frå Longva i Møre og romsdal 
er vald til ny leiar.

 
– Eg gler meg stort og kan ikkje anna enn å takka for tilliten, seier 
Nygård.

– Det er nesten utruleg at ein medlemsorganisasjon som har eit 
så smalt arbeidsfelt, har greidd å overleva i meir enn seksti år. Men 
det seier berre at problemet enno ikkje er løyst, og det er openbert 
at det er mange arbeidsoppgåver å ta tak i. Eg såg at kringkastingssje-
fen sa han ville at 2019 skulle bli året der NRK faktisk nådde 25 % 
nynorsk. Det vil eg òg!  

Nygård har journalistutdanning og har tidlegare arbeidd i NRK 
Super, mellom anna som programleiar i «Skolefri». Ho har også 
vore journalist for Eidsvoll Ullensaker Blad, Adopsjonsforum, Gaysir 
og Magasinet BLIKK. Ho har òg vore prosjektleiar i Skeiv Ungdom. 
Hausten 2016 var ho nynorskpraktikant ved Nynorsk mediesenter.

 
Ho får med seg desse i styret: 
Kristofer olai ravn stavseng, kjem frå Stordal i Møre og Romsdal 
hans-olav rise, kjem frå Ulsteinvik i Møre og Romsdal 
Mattias rolighed bergset, kjem frå Nordfjordeid i sogn og fjordane 
inger johanne ruset, kjem frå Linge i Møre og Romsdal 
Kari nygard tvilde, kjem frå Voss i Hordaland

Ny leiar. Nytt styre.  

PÅ g: Kompakt og koseleg møtelyd samla 
til årsmøte i mars. Uproblematisk og kjekt 
på alle måtar. som prikken over i-en vart 
gamleleiar Guro Kvalnes (nokolunde i midten 
over) takka av etter alle kunstens reglar og 
endå litt til.  
(foto: kH)

verda 
rundt

viL ha Meir 
nynorsK teKst 
i vaLsending-
ane 

K-ringen har sendt brev til 
NRK og TV 2 og bede dei 
om å hugsa på at dei også 
skal bruka nynorsk tekst i 
valsendingane til hausten; 
i vignettar, namn på partia, 
tabellar, tekstutdrag frå 
partiprogramma og så vidare. 

Kringkastingsringen har 
difor oppmoda kanalane om 
å ha ein plan for korleis ein 
best mogleg også kan syna 
fram dei nynorske parti-
namna og å nytta sitat frå 
nynorske partiprogram, å 
førehandsprodusera grafikk 
og universelle faktaboksar 
på begge målformer slik at 
kvar enkelt journalist og 
redaksjon kan velja å nytta 
nynorsk, å nytta nynorsk 
i sosiale medium, særleg i 
saker og videoar retta mot 
unge og sjølvsagt å ha flest 
mogleg saker på dialekt og 
nynorsk!

foto: k
ari N

ygard t
vilde
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Kryss
-ord

einar søreide

Send anten heile kryssordet til
Kringkastingsringen, Pb. 9161 Grønland, 0134 Oslo
eller løysingssetninga til post@kringkastingsringen.no 
og bli med i trekninga av flotte vinstar. Lukke til!

løysing kryssord 1-19
No er det nesten så me angrar på dette med 
kryssord. No sist rann det nemleg inn så 
mange rette svar at me berre måtte leg-
gja anna arbeid til sides. I alle fall i ti-tolv 
minutt. Det var godt gjort å ikkje lata dykk 
stoppa av den lett omskrivne Vesaas-tittelen. 
Det syner rett innstilling til både kryssord, 
fest og livet generelt
       Løysinga i førre kryssord var bra pÅ 
bortebane men best pÅ HeIme-
bane. Tre av dei som greidde å finna denne 
løysinga, var: 

 Åse-Berit Fidjeland, Tjørholm
 Olav Haraldseid, Oslo
 Gunde Runde, Ulsteinvik

Dei kan vente seg ei lita merksemd i posten.
Me gratulerer! 

guLL i arKivet:
Eit halv år etter skikpinga 
i 1955, hadde me 7000 
medlemer. då er det fort å 
få fikse idear, som t.d. å gje 
ut plater med lekpredikan-
tar. «Seier du at grunnen 
til manglande nynorske 
songar i religiøse pro-
gram kjem av få nynorske 
religiøse songar på plate? 
Greitt. Gje oss nokre 
veker.»



25 %

retur:
Kringkastingsringen
Pb. 9161 grønland
0134 Oslo


