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Viktig!
– Vêrdamene ha vore ei 
av dei viktigaste merke-
varene i TV 2, seier Eli 
Kari Gjengedal, vinnar 
av Kringkastingsprisen 
2018.
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MeDleMsKAp
Kringkastingsringen arbeider 
for at NRK skal nytta minst 25 
prosent nynorsk og at det skal 
bli meir nynorsk i alle andre 
radio- og fjernsynskanalar. 
Fleire medlemer gjev større 
gjennomslag. Melder du deg 
inn no, gjeld medlemskapen ut 
2019. Du kan melda deg inn 
på heimesida eller ved å vippsa 
300 kr til #515993. Medle-
mer under 30 år betaler 150 
kroner. 
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melding til
alle reisande:
kluss på 
linja
 

Kalenderen viser midten av februar. 
Det stundar mot vår og ljosare tider. 

Kringkastingssjefen har gitt fagre løfter om at 
NRK i år skal nå kravet om 25 % nynorsk, og den 
lova mediemeldinga frå Kulturdepartementet kjem 
straks. Eller gjer den det? Me i Kringkastingsringen 
har lenge venta spent på dette gilde styringsdoku-
mentet - ei stortingsmelding som kjem til å definere 
den norske mediepolitikken i åra som kjem. Men 
nok ein gong uteblir meldinga.  
 
Kulturministeren Trine Skei Grande har 
uttalt at KrF sitt inntog i regjeringa har noko av 
skulda for forseinkinga. Dette er ei forklaring me i 
Kringkastingsringen ikkje kjøper. 
 
meir truleg er det nok at partia i regjer-
inga står for langt i frå kvarandre i mediepolitiske 
spørsmål. FrP ønskjer seg kraftige kutt i lisen-
spengane til NRK og annan pressestønad, medan 
Venstre vil utgreie alternative finansieringsmodellar 
og Høgre vil på si side endre pressestønaden. Alt 
dette samstundes som KrF tilsynelatande mest av 
alt ønskjer seg eit NRK-kor (som vil koste lisens-

betalarane den nette sum av 200 
millioner kroner i fylgje Geir Jørgen 

Bekkevold). Det er ikkje rart at vegen 
fram til semje ser lang og kronglete ut. 
 
me i KringKastingsringen 
kan ikkje anna enn å vente spent på 
meldinga, og at regjeringa i det lengste 
finn det i seg å sjå at ein sterk statleg 
finansiert allmennkringkastar er mel-
lom dei viktigaste tiltaka for å bevare 
mediemangfaldet her til lands. Dagens 
lisensmodell er nok moden for evaluer-
ing, og med den teknologiske utviklinga 
burde ikkje dette vere ein utopi. Medie-
bruken er ikkje slik som den var, og det 
må lisensmodellen spegle. Men, poenget 
består. Kringkastingsringen vil arbeide 
for ein statleg, lisensfinansiert allmenn-
kringkastar. 

guro kvalnes

styreleiar

gurokvalnes@hotmail.com

leiAR
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sjåartal:

TVNorge og 
TV 2 opp.
Nrk ned.
Det viser tal frå Kantar Me-
dias målingar.  NRKs tv-ka-
nalar hadde ein samla del på 
37,9 prosent av marknaden. 
Det er ein nedgang på 2,4 
prosentpoeng frå 2017. 
Statskanalen er dermed det 
einaste av dei fire store tv-
husa som mista delar i 2018, 
ifølgje Kampanje. 
Den største veksten hadde 
TVNorge, med ein del på 
7,9 prosent i 2018, som 
er opp 1,3 prosentpoeng 
frå året før. Discovery 
Networks Norge, som 
eig TVNorge, auka i 2018 
totalt sett delen sin av tv-
marknaden frå 17,4 til 18,1 
prosent.
TV 2 Nyhetskanalen auka 
delen sin frå 2,9 i 2017 
til 3,7 prosent i fjor. Også 
hovudkanalen TV 2 auka. 
Dei stod i 2018 for 19,1 
prosent av marknaden, som 
er opp 0,2 prosentpoeng. 
Reklamekanalane deira er 
uforandra frå 2017, med ein 
samla marknadsdel på 27,4 
prosent.
Nordic Entertainment 
Group, tidlegare MTG, 
hadde ein vekst på 0,2 
prosentpoeng til ein del 
på 7,8 prosent i 2018. TV 
3 hadde ein del på 3,9 
prosent, det same som i 
2017. 

(npK)

nytt

lillelien (53) kom frå musik-
kbransjen til nRK og still-
inga som musikksjef i nRK 
p3 for 20 år sidan. i 2002 
vart lillelien kanalsjef for 
nRK p3, mens han dei siste 
åra har vore radiosjef i nRK.

– nRKs viktigaste opp-
gåve er å samle og engasjere 
alle som bur i noreg. Det 
er det ikkje mogleg å få til 
utan distriktsdivisjonen. Vi 
har flinke folk i heile landet 
som bidreg til å binde noreg 
saman, seier lillelien. 

Kringkastingssjef thor 
gjermund eriksen trekker 
fram den breie erfaringa til 
den nye distriktsdirektøren. 

– Marius har ein bak-

grunn og kompetanse som 
matchar dei utfordringane 
distriktsdivisjonen står fram-
for. Den viktigaste oppgåva 
blir å løyse oppdraget til 
divisjonen om å spegle heile 
landet overfor alle målgrup-
per gjennom god publisering 
og bruk av alle plattformer. 
Vi kjenner Marius som ein 
god og erfaren leiar med 
gjennomføringskraft og gode 
kommunikasjonsevner, seier 
eriksen.

Distriktsdivisjonen har i 
overkant av 900 medarbei-
darar og er organisert i fem 
regionar og 15 distriktskon-
tor.

(npK)

lillelien ny 
distriktsdirektør
Marius lillelien blir ny direktør for nRKs 
distriktsdivisjon etter grethe gynnild-Johnsen.
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19 trussel-
saKer på to år

Sidan 2016 har tilsette i NRK og TV 2 vore utsettte 
for så grove tilfelle av hets og truslar at kanalane har 

meldt totalt 19 saker til politiet. Det viser ei oversikt frå 
Dagbladet, som har bedt kanalane om tilgang på melde 
truslar på vegner av alle journalistar sidan 2016. Truslane 
kjem direkte via telefon, sms, Facebook og Twitter, men 
blir òg ytra til tilsette andre stader, som så har varsla 
vidare om sjikanen.

– Eg blir personleg opprørt av at folk ønsker å 
frårøve folk retten til å vere synlege på grunn av 

korleis dei ser ut eller kva for ein bakgrunn dei 
har, seier kringkastingssjef Thor Gjermund 

Eriksen i NRK, som har meldt ti 
saker på to år.

(npK)
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Kringkastingssjefens språkpris 2018 
gjekk i år til Arve uglum frå nrk 
Sogn og Fjordane, kjent som program-
leiar i TV-serien «Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu». Uglum får prisen for å 
dyrke dei breie flatene på fjernsyn med 
ein nynorskbruk som kler landskapet i 
programmet, seier juryen.

 Sjølv synest vinnaren det er stor stas 
å bli lagt merke til på denne måten, men 
seier teksten ikkje er hans forteneste 
åleine.

– Denne prisen har eg jo fått på 
grunn av TV-kommentaren. TV-kommen-
taren må aldri sjåast for seg sjølv. Det 
er på ein måte lyd som skal stå til bilde. 
Eg er heldig som får lov til å jobbe med 
dei vakre bilda som er tekne av så flinke 
fotografar, seier Uglum.

– Målet vårt er å nå opp til ei høgare 
eining i lag, gjennom musikken og anna 
lydpålag. Så kan vi kanskje nå lenger og få 
meir kraft enn eg eller fotografen hadde 
klart aleine.

(nRK)

språkpris 
til uglum

19 trussel-
saKer på to år

Sidan 2016 har tilsette i NRK og TV 2 vore utsettte 
for så grove tilfelle av hets og truslar at kanalane har 

meldt totalt 19 saker til politiet. Det viser ei oversikt frå 
Dagbladet, som har bedt kanalane om tilgang på melde 
truslar på vegner av alle journalistar sidan 2016. Truslane 
kjem direkte via telefon, sms, Facebook og Twitter, men 
blir òg ytra til tilsette andre stader, som så har varsla 
vidare om sjikanen.

– Eg blir personleg opprørt av at folk ønsker å 
frårøve folk retten til å vere synlege på grunn av 

korleis dei ser ut eller kva for ein bakgrunn dei 
har, seier kringkastingssjef Thor Gjermund 

Eriksen i NRK, som har meldt ti 
saker på to år.

(npK)

foto: nrk

Fm-bandet 
kan få leve 
lengre
31. desember 2021 skulle det egentlig bli fullsten-
dig stille på FM-nettet. Då skal også lokalradioane 
utanfor dei store byane etter planen over på den 
omstridde dab-løysinga. Lokalradioar har lenge 
vore uroa for kva dette vil koste. No har dei fått 
håp. Kulturdepartementet har nemleg gitt Medie-
tilsynet beskjed om å utgreie om lokalradioane 
kan halde fram å sende på FM-bandet i ti år ekstra, 
heilt til 2031. Departementet har bede tilsynet om 
å vurdere «hva som taler for og mot at lokalradio 
eventuelt får anledning til å fortsette på FM etter 
2021». Medietilsynets vurdering vil ligge føre innan 
8. mai.

(KlAsseKAMpen)
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inteRVJu

eli KARi 
gJengeDAl

Vinnar av 
Kringkastingspirsen 

2018Varma 
godt

– Det som gleda mest var at «vanlege» 
folk vart så glade på mine vegner, 
seier Eli Kari Gjengedal som fekk 

Kringkastingsprisen 2018.  

Det vart den enklaste prisutdel-
inga på lenge. På eige initiativ 
fann TV 2 ut at dei ville at Eli 

Kari Gjengedal skulle få Kringkastings-
prisen på direkten på Nyhetskanalen. 
Etterpå spanderte dei kaffi og «byens 
beste kake», akkurat i tide til at også lei-
inga i kanalen kunne vera med. Godorda 
sat laust, og det var tydeleg at mange 
meinte at det var vel fortent heider. Ein 
kar som åt lunsjen sin litt for seg sjølv, 
huka også tak i prisvinnaren. «Bra, Eli 
Kari! Det der e en av di prisene som 
betyr nokke.»  

– Det var heilt fantastisk! Eg er ikkje 
van med å få prisar, og eg vart over-
raska over merksemda, fortel Gjengedal 
nokre veker etter utdelinga.  

– Det som gleda mest var at «van-
lege» folk vart så glade på mine vegner, 
det varma veldig. Så eg gjekk og sola 
meg i glansen heile førjolstida. Seinast 
i går fekk eg ein e-post som gratulerte 

meg med prisen, så det er tydeleg at 
mange har fått det med seg. 

– Kvifor trur du det vart såpass 
mykje oppstyr?

– Eg trur det til dels kjem av at 
vêrmeldarane ikkje alltid får like mykje 
merksemd som journalistane. Me har 
vår eiga prisutdeling her i kanalen, og 
sjølv der finst det ikkje ein kategori der 
vêrmeldinga passar inn. Så eg trur det 
var mange som tykte det var fint at me 
no fekk litt heider, me òg. 

– Så det finst eit hierarki? 
– Det handlar ikkje om verdi, men 

meir at me fell mellom to stolar. Me er 
ikkje underhalding, me er ikkje jour-
nalistar og reporterar. Og sidan me er så 
få som held på med dette, så er det fort 
å gløyma oss. Me blir tekne litt for gitt, 
litt som reklamepausane. Det er difor eg 
no er blitt vêrsjef i kanalen, nettopp for 
å gje oss ei stemme internt. Difor bryr 
eg meg ikkje om kategoriane på denne 
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TV 2-sjef Olav T. Sandnes var med å 
kasta glans over prisutdelinga i Bergen. 
(Foto: Ronald Toppe) 
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prisutdelinga, men sender inn vêrreportasjar i 
kategorien «Årets feelgoodsak». Dessutan blir 
me også viktige frametter, når klima blir ein 
større del av nyhendebiletet og me sit på kom-
petansen, seier Gjengedal.  

plan a var å bli tannlege. Då ho 
var lita, hadde ho ei eiga sløyfe som ho berre 
nytta då ho var til tannlegen. Seinare hadde ho 
arbeidsveke der. Men ein rådgjevar sa meir eller 
mindre rett ut at ho ikkje var flink nok, karak-
terane var for låge. Særleg den i matematikk. 
Ironisk nok enda ho opp på ingeniørstudiet, og 
turen gjekk til Bergen. I studietida arbeidde ho i 
ein bar, og etter studia enda ho opp med å driva 
baren på fulltid.

Men etter to år meinte mora at det ville vera 
synd om ho enda opp som ei nattugle som sov 
heile dagen. Og ho høyrde på mora. Ho søkte 
fyrst på drøymestillinga som produktutviklar 
hjå Toro. «Eg elskar Toro-supper!», men den 
glapp. Så las ho om at Storm prøvde å landa ein 
kontrakt knytt til eit kaianlegg i Athen, noko 
med havstraumar og shipping. 

– Sidan hovudfaget mitt handla om kvalitets-
sikringssystem, så tenkte eg at dei treng jo ein 

quality manager. Så eg fyrte av ein søknad på ein 
jobb som ikkje var utlyst, og det enda heldigvis 
opp med at eg fekk koma til eit intervju, fortel 
Gjengedal.  

Det vart aldri noko av Athen-jobben for 
Storm, men snart fekk selskapet ein stor kon-
trakt med Statoil, og Gjengedal arbeidde i mange 
år med intern kontroll og var med på å skaffe 
selskapet ISO-sertifisering.

Og akkurat samstundes med det fyrste inter-
vjuet, var det ei av vêrmeldarane som skulle ut i 
fødselspermisjon. Då var det nokon i Storm som  
kom på denne friskusen som hadde vore innom 
i ein heilt annan samanheng. Skulle tru om ikkje 
ho også kunne ha meldt vêret på fjernsyn?  

også i tv 2 har Gjengedal vore ein del av 
noko nytt. 

– Då TV 2 starta opp, var den grunnleg-
gjande tanken at me skulle vera eit alternativ. 
Me skal ikkje vera ein kopi. Difor har me våga å 
prøva ut ting. Nokre gonger blir folk sinte, men 
så blir dei vane med det nye, og så hugsar dei 
ikkje korleis det var før. Nokre gonger bommar 
me nok litt, det vart ikkje heilt slik me tenkte 
oss det, at ambisjonane var for høge. Vêret er i 

fAVoRittAR

tV-programmet: 
Vêret sjølvsagt og 
“Farmen”

Radioprogram: 
“Morgenklubben med 
Loven og Co” på Radio 
Norge

nettside: 
Tv2.no 

Kaffimat: 
skulebolle
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utgangspunktet ein tung materie og folk er vanedyr, 
så folk blir fort usikre og skjønar ikkje heilt kva 
me held på med. Men denne kritikken er også bra. 
Han gjer deg medviten. Nokre gonger må du høyra 
etter, andre gonger er det berre å insistera. Seinast 
i går fekk eg ein e-post frå ein sjåar som ville ha 
peikestokken attende. Som me kvitta oss med for 
tjuefem år sidan.  

– Og vêr er no ein gong vêr? 
– Det er også difor me leitar etter nye måtar å 

seia ting på. Her er jo dialekt til god hjelp, og me 
kan variera med tåke, skodde eller lågt skydekke. 
Eg plar seia til dei nye at dei må skaffa seg ein 
signatur og sin eigen stil, t.d. seier eg alltid «ha ein 
kjekke kveld». Men ein skal også passa seg for å 
vera for crazy, me kan ikkje berre jublea over sol i 
vår eiga bygd. Me må bry oss om heile landet. 

– Ja, kva dialekt har du?
– Eg er vaksen opp på Leikanger i Sogn, og vaks 

opp med sognamaol rundt meg på alle kantar. Men 
båe foreldra mine er frå Gloppen, og Leikanger er 
ei byråkratbygd med mange innflyttarar. Ingen av 
dei som budde i gata eg vaks opp i, var frå Leik-
anger. Eg gjekk heller ikkje i barnehage, så då eg 
byrja i barneskulen var det for seint for å leggja om. 
Eg har mange sognaord, men ikkje sognalyden. Det 
er nok meir nordfjordlyd. Eg plar seia at eg pratar 
Sogn og Fjordane.

– Når føler du at du ikkje får det til?
– Om eg ikkje var godt nok førebudd. Me lagar 

grafikken vår sjølv, og stundom slår teknikken seg 
vrang. Då blir det for lite tid til å førebu det du fak-
tisk skal seia. Me les ingenting, me har ikkje noko 
manus. Sjølv om eg ikkje seier noko direkte feil, så 
greier eg ikkje å sjonglera med innhaldet, og det blir 
fort litt stivt og teknisk.  

– Hæ? Har de ikkje manus?
– Me lagar eit manus, men det må puggast. Sær-

leg dei nye brukar ekstremt mykje tid og nervøsitet 
på å læra seg dette manuset, men etter tjue år er det 
nok litt enklare for meg. Ser eg eit vêrkart, så greier 
eg så seia noko fornuftig om korleis vêret blir. Dette 
handlar også om å kjenna landet, å vita litt om kor-
leis det ser ut rundt forbi. 

– Og det inkluderer språk?
– I TV2 har ein alltid dyrka dialektane til 

vêrmeldarane. Me skal vera eit talerøyr for heile 
landet. Vêrdamene i TV 2 har difor vore ei av dei 
viktigaste merkevarene i kanalen. 

KJARtAn HelleVe
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gRunngJeVingA

«Det er få tema som opptek nord-
menn meir enn vêret. Om det bles 
stiv kuling eller kjem inn lågtrykk 
sør for Stad, meldingar om vêret 
blir det lytta til. Då er det godt med 
trygge dialektbrukarar som kan lose 
oss gjennom stormen. Det har årets 
prisvinnar gjort i ei årrekkje.

Prisvinnaren er fødd i 1971 og 
kjem frå Leikanger. Ho er mest kjend 
som vêrmeldar på TV2 for Storm 
Weather Center, men ho har òg vore 
innom NRK som programleiar for 
programmet Værbitt. Frå 2014 er ho 
attende i TV2, no som redaksjonssjef 
for vêrmeldinga.

Prisvinnaren har gjennom sitt 
yrkesliv stått støtt som ein trygg 
dialektbrukar. På klingande sognemål 
har ho meldt om regn, sol, sludd og 
frisk bris. I 2009 song ho vêrmeldinga 
på melodien til Ola Tveiten, sjølvsagt 
på dialekt, og som del av markeringa 
av samane sin nasjonaldag i februar 
i år, imponerte ho med å framføre 
meldinga i sin heilskap på samisk.

I tillegg til å vere eit kjent og 
kjært innslag i fjernsynsruta har 
lesarar av Dagbladet si helgeavis 
i fleire åre hatt glede av å lese ei 
spalte signert prisvinnaren. I den faste 
laurdagsspalta har ho formidla smått 
og stort vêrrelatert stoff med ein 
entusiastisk penn, på god nynorsk. I 
riksavisa Dagbladet, som til dags dato 
praktiserer forbod mot nynorsk, har 
spalta vore eit kjærkome innslag av 
språkleg mangfald.

Kringkastingsringen ønskjer Eli 
Kari Gjengedal til lukke med Kring-
kastingsprisen 2018.»
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Sist var dei fem regissørar som laga to epi-
sodar kvar. Denne gongen har Flikke berre 
delt jobben med éin annan regissør. Ho 

har akkurat lagt siste handa på den siste av fire 
episodar ho har hatt ansvar for. Ho fortel at det 
gjekk greitt også denne gongen, men heilt trygg, 
det blir ho aldri. 

– Denne gongen visste eg kva eg gjekk til, 
eg visste kva eg ville endre og kva eg ville prøve 
å gjere betre. Sjølv om det er mange nye karak-
terar, så kjenner eg jo mange av skodespelarane 
frå sist, og det er et godt utgangspunkt for å få 
til noko bra. Men produksjonen er så stor at det 
fort kan skje uventa ting, sjølv om ein er aldri så 
godt førebudd. Så heilt roleg vart eg nok aldri, 
seier Flikke.

det vart litt oppstuss sist. Sjåarane, 
og særleg dei i midt-Noreg, var opptekne av 
kor vidt Ane Dahl Torp greidde ordleggje seg 
rett som den trønderske fotballtrenaren Helena 
Mikkelsen.   

– Eg skjønar ikkje kvifor folk klagar og syter 
over Anes trønderdialekt, eg synst ho gjer ein 
heilt formidabel jobb. Førre sesong kom eg inn 
som regissør nummer 3 i rekka av 5. Då hadde Ane 
allereie jobba inn dialekten saman med dialekttre-
nar og skodespelar Trine Wiggen, fortel Flikke.  

Wiggen er frå Stjørdal, og ho sjølv er frå 
Trondheim. Det vart ein leksjon i skilnader mel-
lom by og land. 

– At det var såpass forskjell på trønderdialekt 
mellom Trondheim og Stjørdal hadde eg ikkje 
tenkt på før Ane begynte å diskutere når eg retta 
på henne. Eg trudde eg skulle kunne kome inn 
i prosjektet og bruke mi eiga dialekt som fasit. 
Vi forsøkte å rydde unna alle diskusjonar rundt 
tekst før opptak, for det er ikkje alltid vi har 
tid til å stoppe og ta diskusjonen når vi er på 
innspeling, seier Flikke.

Ho innrømmer også at ho ikkje er 
hundre prosent sikkert på at ho hadde rett i alle 
desse ordskifta. 

HeiMebAne
Andre sesong om 

fotballlaget Varg og tre-
nar Helane Mikkelsen 

rullar straks i gang 
på NRK. 

John Carew og Ane Dahl Torp saman 
med regissør Yngvild Sve Flikke. 
foto: Halfdan gjerdrUm
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– Ane er meir språksterk enn meg, eg går vel 
meir etter intuisjonen, at noko høyrest rett ut. 
Men for å seie det slik: eg kjenner fleire som har 
flytta frå Stjørdal til Trondheim, og det tek ikkje 
lang tid før det blir meir Trondheims-schwung 
over det. Helena skal jo ha budd i Trondheim 
i atten år, og då blir jo dialekta vanlegvis vatna 
litt ut. På same måte har min eigen dialekt blitt 
vatna ut litt etter å ha budd halve livet i Oslo, 
seier Flikke. 

sjåarane Har vore oppteKne av 
Helena, men det er jo mange andre skodespela-
rar som også har lagt seg til ein ny dialekt i 
serien. Dei får på langt nær så mange kommen-
tarar. 

– Eg veit ikkje kvifor det er sånn, Ane gjer 
ikkje ein dårlegare jobb enn dei andre. Kanskje 
vi trøndarar er ekstra hårsåre på dialekten vår? 
Det er jo litt trist, vi burde jo heller være stolte 
over at Helena Mikkelsen er trønder. Eg meiner 

mangfaldet av dialektar i Heimebane er med på 
å fargelegge serien, det gjer han meir autentisk. 
Men om for mange heng seg opp i dialektane, så 
har me jo svikta som historieforteljarar. Målet 
er jo å lage ei så fengslande forteljing at detaljar 
som t.d. eit ord som er uttalt med feil trykk ik-
kje gjer at ein mistar fokus, fortel ho. 

Likevel er det ein ting ho har vanskeleg for å 
la passere. 

– Folk må greie å seie «kjapt» skikkeleg. Det 
er ikkje nokon –s der. Eg er ørlite raus med folk 
i tjueåra, men folk langt opp i trettiåra? Nei, det 
synest eg er vanskeleg å godta. 

KJARtAn HelleVe

inteRVJu

Andre omgang
Det er klart for ein ny runde med tv-serien Heime-
bane. Regissør Yngvild sve Flikke håpar publikum 
heng seg litt mindre opp dialektane denne gongen.
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Ein hest og ein diffus 
arbeidsinstruks. Det var 
ammunisjonen kritikara-
ne av Danmarks Radio 
trong. Resultatet 
vart ein skadeskoten 
allmennkringkastar.  

bAKgRunn

I 
løpet av relativt kort tid vart 
Danmarks Radio (DR) råka 
av to skandalar. Fyrst kom det 
fram at kanalen hadde brukt 
nesten 70 000 kroner på å trans-

portera hesten Jazz til USA. Johannes 
Langkilde skulle bli korrespondent, og 
kona ville gjerne ha med seg hesten sin. 
Rekninga tok allmennkringkastaren 
og i siste instans: lisensbetalarane. I 
fjor vart det også kjent at Gitte Rabøl, 
ein tidlegare direktør i DR, hadde blitt 
tilsett som «mangfaldskonsulent» med 
litt diffuse arbeidsoppgåver og ei løn 
på over to millionar.  

I utgangspunktet skulle det vera 
råd for DR å overleva båe episodane. 
Problemet var at DR allereie var under 
hardt skyts frå ein allianse av politika-
rar og private medieverksemder. Desse 
to historiene gjorde det veldig mykje 
enklare å kutta i tilskotet til kanalen. 
No kunne jo alle sjå kor ille det var, og 
at DR openbert hadde altfor romslege 
vilkår. Berre saka om mangfaldskon-
sulenten enda opp i over tusen avis-, 
radio- og tv-innslag. 

– Sakene dokumenterte reell svikt 
hjå leiinga og ei manglande kjensle for 
stemninga hjå publikum. Det gjorde 

FO
TO

: K
A

BO
O

M
PIC

S



k r i n g o m 13

 
Danmarks Radio  
 i skotlinja

det enkelt å skapa ein opposisjon til DR, 
meiner Øjvind Hesselager i bransjebla-
det Journalisten i Danmark.

– Sakene synte fram ein mangel på 
alminneleg sunn fornuft hjå delar av 
leiinga i DR, og avslørte at dei var ute 
av takt med verdiane i samfunnet som 
finansierer kanalen. Difor var desse sak-
ene avgjerande for å kunna gjennomføra 
denne sparerunden, sjølv om dei i seg 
sjølv ikkje representerer eit systematisk 
overforbruk, meiner Hesselager.  

Med opinionen på si side, kunne 
difor regjeringa i samarbeid Dansk 
Folkeparti i mars 2018 leggja fram ein 
avtale som i praksis var ein massakre på 
kanalen. Den avtalen var grunnlaget for 
medieforliket i Folketinget sommaren 
2018. Lisensen skal i praksis vekk, og 
tilskotet til kanalen skal kuttast med 20 
prosent i løpet av fem år, som vil seia 
770 millionar kroner. Allereie no har 
over 200 tilsette måtta gå. Kanalen må 
kutta fleire kanalar, og må leggja om den 
redaksjonelle profilen. «DR skal omlæg-
ges fra den brede medievirksomhed, 
(…) til et markant fyrtårn inden for bl.a. 
nyheder, oplysning, kultur og læring. 
DR skal derfor ikke sende alt til alle. 
DR må i indhold og distribution ikke 

konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener 
et klart public service-formål.»  

eit venta åtaK
Hesselager fortel at kutta ikkje kom som noka 
overrasking, men kuttet var større enn mange hadde 
rekna med. 

– DR hadde for få venner, skriv han i ein e-post 
til Kringom. 

– Det var skapt ein allianse mellom bransje-
organisasjonen Danske Medier og Dansk Folkeparti. 
Danske Medier har køyrt ein hets mot DR som eg 
aldri har forstått bakgrunnen for. Hovudpoenget er 
at om berre DR hadde vore mindre, så ville fleire 
kjøpt aviser, som så ikkje ville ha vore i noka krise. 
Danske Medier har meint at subsidiane har fått DR 
til å veksa seg så store at dei kvelte avisene. Det er ein 
falsk argumentasjon, for fleire vil ikkje kjøpa aviser 
sjølv om DR blir mindre. Derimot vil det opna for 
ytterlegare konkurranse frå utanlandske gigantar 
som Google, YouTube og Facebook. 

– Kva er motivet til Dansk Folkeparti?
– Dansk Folkeparti er ideologisk usamde med 

grunntonen i DR, som ofte på satirisk og dokumen-
tert plan syner kor irrasjonelle politikarane og makta 
kan vera. Dessutan brukar DR ein type humor som 
Dansk Folkeparti tydelegvis ikkje alltid forstår. 
Samla sett kan ein kalla det eit hemnmotiv, meiner 
Hesselager. 
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ein arrogant statsKanal
Han får støtte frå Lasse Jensen, som 
er mediekommentator i Information. 
Jensen meiner at det vart ein maktkamp 
med liberalistiske og populistiske poli-
tiske krefter og ei borgarleg presse på den 
eine sida, og eit stort og arrogant DR på 
den andre sida. 

– Det vart eit oppgjer med «den dom-
inerande stillinga» som den borgarlege/
liberalistiske regjeringa meinte DR hadde, 
og Dansk Folkeparti meinte at DR var ei 
«kulturelitær, københavner-sentrert, venstreorien-
tert» verksemd. Stort sett hadde alle aviser, som alle 
er medlemer av Danske Medier, berre kritiske saker 
om kanalen. DR gjorde det ikkje enklare for seg 
sjølv ved å kommunisera med omverda på det som 
vart oppfatta som ein arrogant og ikkje-lyttande 
stil, fortel Jensen, som heller ikkje kan skjøna 
logikken i kutta. 

–  DR var ikkje større i 2018 enn det var i 2008. 
Og det finst absolutt inga forsking som kan bevisa 
at eit stort DR har skulda for at dagspressa er i 
krise. Teorien om at eit redusert DR ville hjelpa dei 
private media, og særleg dagsavisene, er falsk. Det 
einaste faktum er at eit redusert DR på kort sikt 
vil hjelpa TV2, som jo også er statseigd i Danmark, 
meiner Jensen.  

mindre dansK innHald
Hesselberg meiner også at medieforliket skyt på 
feil fiende. 

– Utfordringa for danske media er storleiken på 
DR. Utfordringa ligg i at ein generasjon danskar 
har flytta seg over til uredigerte internasjonale 
platt-former. Åtaket på DR skal dekke over at 
danske avishus ikkje var klare då internett kom, og 
byrja praksisen med å gje vekk innhaldet sitt gratis. 
Det har gjort at danskane trur at nyhende er gratis. 
Spørsmålet er om ein nokosinne kan greia å læra 

dei 
noko anna. DR 

har sparka over 200 medarbeidarar og 
lagt ned mange program. Samla sett vil 
det i framtida bli mindre danskprodusert 
innhald, meiner Hesselberg. 

I den gjeldande norske regjeringsplatt-
forma står det at regjeringa skal «arbeide 
for at NRK i minst mulig grad svek-
ker aktivitetsgrunnlaget til medier som 
henter sine inntekter i markedet.» Dette 
er som musikk i øyra til Mediebedriftenes 
Landsforening og administrerande direk-
tør Randi S. Øgrey, som nokre dagar etter 
framlegginga meinte fylgjande: 

«De siste årene har tyngdepunkter 
forskjøvet seg klart mot NRK. Li-
sensinntektene har økt mens de private 
mediehusenes annonseinntekter og 
samlede inntekter har sunket kraftig. (…) 
Det kan ikke være slik at NRK bidrar til å 
svekke medier som henter sine inntekter i 
markedet.»* 

KJARtAn HelleVe

Kjelde: Jakob Albrecht: Den brænDenDe 
platform, https://journalisten.dk
*bransjen venter på fornyet meDie-
politikk, www.mediebedriftene.no 
(24.01.2019)

– Det finst absolutt 
inga forsking som kan 
bevisa at eit stort dr 
har skulda for at dag-
spressa er i krise. 
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er det lov å håpa på at nynorskprosenten på 
NRK.no kjem til å betra seg frametter? Mein-

ingane var delte på møtet Kringkastingsringen og 
Vikværingen skipa til i november. Eit tjuetals fram-
møtte fekk fyrst ei informativ innleiing frå Marie 
therese lilleborge i Medietilsynet. Ho la fram 
tal som synte at NRK er i ein heilt eigen klasse 
når det kjem til nynorsk journalistikk på nett. 
Dinest kom ingvild bryn, fungerande språksjef i 
NRK, og fortalde så litt om det daglege arbeidet 
med språk i kanalane. Det var ikkje mange klagar 
om dagen, og faktisk handla mange av dei om 
radikalt bokmål. Etter ein ørliten pause med kaffi 
og Twist, var det så tid for paneldebatt.

– Då eg arbeidde i NRK, gjekk det ikkje ei 
veke utan ein eller annan sur kommentar om 
nynorsk, sa tidlegare språksjef i NRK, erik bolstad.

– Eg trur ikkje den haldninga har endra seg 
i veldig stor grad. Ja, det er nynorsk på heime-
sidene, men kvar? Dei lange og arbeidskrevjande 
sakene er alltid på bokmål, medan nynorsk ofte 
må greia seg med dei mindre sakene. Det seier 
noko om statusen, meinte Bolstad.

det fekk Hildegunn Amanda soldal, nettsjef i 
NRK, til å vakna.

– Det er eg heilt ueinig i! Det er godt mogleg 
at det var slik under di tid, men ting har endra seg. 
Me har dei siste åra kutta talet på artiklar med  
46 %, og lesetida har samstundes gått opp med  
41 %.  Artiklane er lengre og meir gjennom-       

arbeidde. Det gjeld også nynorskartiklane, sa 
Soldal. Ho fortalde også at signala frå kringkast-
ingssjef Thor Gjermund Eriksen ikkje var til å ta 
feil av: det skal satsast på nynorsk.

Ingvild Bryn, som eigentleg ikkje sat i panelet, 
reiste seg sporenstreks opp og las opp ei meld-
ing Eriksen hadde sendt til alle journalistane i 
NRK. «Hjelp meg med nynorskprosenten!» var 
bodskapen.

guro Kvalnes, leiar i Kringkastingsringen, var 
glad for signala som kom frå den øvste leiinga, 
men var ikkje overtydd om at meldinga kom heilt 
fram til rette vedkommande.

– Det er veldig flott at han ber om hjelp, men 
kva konkret kan gjerast? Korleis kan ein få ein 
vaktsjef til å kjenna på dette ansvaret?, spurde 
Kvalnes.

Nettsjef Soldal sat med eit bestemt inntrykk 
av dette var eit problem som var teke på fullt al-
vor i NRK, og hadde god tru på at tala ville betra 
seg frametter. Bolstad var ikkje fullt så sikker.

– Det må vera mykje meir oppfølging. 
Eigentleg burde kvar einaste redaksjon fått ein 
e-post måndag morgon med tala frå veka før. Om 
tala var gode, kunne dei få eit smilefjes. Om tala 
var dårleg,e kunne dei ha fått ei bombe. Det er dit 
me må, meinte Bolstad.

Ordskiftet vart leia på ein framifrå måte av vår 
eigen Hans-olav Rise.

KH

ope
Møte

Kløyvde meiningar om NRK.no 

Hildegunn Amanda 
Soldal, Erik Bolstad og 
Guro Kvalnes vart vel 

ikkje heilt samde. 
(Foto: Kjartan Helleve) 
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Før jol vitja me kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, språksjef Ingvild 
Bryn og fleire andre frå leiinga i NRK. Saman med Noregs Mållag og Norsk 
Målungdom var me også innom NRK Super. Signala var gode, og ikkje minst 
kringkastingssjefen var oppteken av at 2019 skulle vera året der NRK samla 
sett endeleg greidde meir enn 25 % nynorsk. 

Seinare i vinter var me på møte med TV 2 og kanaldirektør Trygve Røn-
ningen. Kanalen signerte i fjor haust ein ny kontrakt med staten om å driva 
allemennkringkasting, og målet var å høyra kva kanalen tenkte om dette med 
språk.

– Eit fint og positivt møte, meinte styremedlem Kristofer Olai Ravn 
Stavseng i etterkant. 

K-ringen 
kviler aldri 

Frå venstre: Ingvild Bryn (språksjef 
NRK), Fredrik Hope (leiar NMU), 
Gro Morken Endresen (dagleg leiar 
Noregs Mållag), Thor Gjermund Erik-
sen (kringkastingssjef), Guro Kvalnes 
(leiar Kringkastingsringen), Øyvind 
Lund (mediedirektør NRK), Magne 
Aasbrenn (leiar Noregs Mållag), 
Kjartan Helleve (dagleg leiar Kring-
kastingsringen) og Solveig Tvedt 
(språkstyret NRK).

Frå venstre: Fredrik Hope (leiar NMU), Karoline 
Evensen (NRK Super), Ingrid Hafstad (NRK 
Super), Guro Kvalnes (leiar Kringkastingsringen), 
Gro Morken Endresen (dagleg leiar Noregs Mål-
lag) og Magne Aasbrenn (leiar Noregs Mållag). 

Frå venstre: Kristofer Olai Ravn Stavseng (styremedlem 
Kringkastingsringen), Trygve Rønningen (kanaldirektør TV 
2) og Magne Aasbrenn (leiar Noregs Mållag). 

nRK

nRK
supeR

tV2

VeRDA 
RunDt
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ikkje få panikk! Det har skjedd påfallande 
ofte. I samtale med framande folk som har 
vakse opp på 90-talet, og med eit framand 
forhold til nynorsk. Når eg tolmodig har sagt 

at «nei, eg er ikkje svensk» og «nei, eg er ikkje 
frå Ålesund», hjelper eg dei å plassere nordfjord-
dialekta mi. Eg seier meg einig når dei seier at det 
er den finaste dialekta, og rynkar på nasa når dei 
seier at dei òg skulle ønske at dei snakka nynorsk. 
Så – og dette har skjedd påfallande ofte – seier 
nokon «ikkje få panikk, ikkje få panikk!»

Replikken til den fortvilte kaninen i Flukta frå 
Dyreskogen er det første som fell dei inn når dei 
tenker på nynorsk. 

Eventyrserien laga av Den europeiske kring-
kastingsunionen tidleg på 90-talet, handlar om 
dyra i den idylliske Dyreskogen. Dei blir invaderte 
av dei vonde anleggsmaskinene og motorsagene. 
Rekkjehi, fullmøblerte ekornhol og velhaldne reir 
må gje tapt når trea fell, og jorda blir graven opp.

Når elva blir til ein liten lortbekk og sjølvaste 
Dyreskogdammen blir fylt med jord – den siste 
drikkevasskjelda – innser Rev og Grevling at no 
er det slutt. Dyra kan ikkje lenger leve her. Det 
er byrjinga på ei farleg og normert teaternynorsk 
flukt over motorvegar, gjennom menneskeleg 

sivilisasjon, til det lova landet: naturreservatet 
Hjorteparken.

Barneserien er eit eventyr om kva vi men-
neske gjer med naturen, og kva konsekvensar det 
får for andre enn oss sjølve. Dyra i skogen har 
ikkje hatt anna enn skogen til felles, og nokre av 
dyra lever av å ete nokre av dei andre dyra. Men 
når alle i skogen sine liv er i fare, finn dei ut at det 
er i alle si interesse å vere snille med kvarandre 
slik at dei skal klare å kome fram til Hjorteparken.

Det har blitt symbolet på nynorsk for mange. 
“Ikkje få panikk”-folket seier det høyrest så 
unaturleg ut. Eg òg tenkte det var rart at Åsleik 
Engmark spelte stemma til Moldvarp på nynorsk, 
når eg kunne høyre at han ikkje var frå Nordfjord. 
Men det eg som sjuåring hugsa best, var at dei 
vonde anleggsmaskinene tømte betong ut over 
ei blomstereng i Dyreskogen. Det måtte jo vere 
byggteknisk heilt forkasteleg? Men for mange er 
normert nynorsk det denne serien er hugsa for. 

Og alt dette kan ein oppleve i NRK nett-TV. 
Her kunne eg runda av på ein koseleg og nostal-
gisk måte. Men når symbolet på nynorsk barne-
TV ligg tilgjengeleg for nostalgien si skuld, er det 
teksta på bokmål.

RepRise

flukta frå dyreskogen

MAttiAs 
RoligHeDen 
beRgset
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innKalling 
årsmøte 2019
Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Kringkastingsringen.
19. mars kl 18.00 | Skrivarstova, Lilletorget 1, Oslo 

 saKsliste 
 Årsmelding 2018
 Rekneskap 2018
 Budsjett 2019
 Arbeidplan 2019–2020
 Val

Sakspapira vert å finne på heimesida www.kringkastingsringen.no. 
Lett servering. Alle hjarteleg velkomne!

løysing kryssord 3-18
Nyvinninga vart teken vel i mot av dykk 
lesarar. Det kom inn fleire titals svar, i alle 
fall fleire enn tjue. Eller i alle fall nesten. Me 
håpar endå fleire kastar seg over hjerne-
trimmen denne gongen. 
       Løysinga i førre kryssord var det må 
vere lov å juKse litt. Tre av dei 
som ikkje juksa, men som likevel greidde å 
finne løysinga var: 

     Kari Ingeborg Skjelsvold, Verdal
     Una Toreid, Bøstad
     Inger Undheim, Bryne

Dei kan vente seg ei lita merksemd i posten.
Me gratulerer! 
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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!
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Kringkastingsringen
Pb. 9161 Grønland
0134 Oslo


