
 

(sakset fra Nationen). 

 

Jeg har problemer med å feire tapet 
for det rammer også oss som har tatt inn NRK på FM fra nabofylkene.  Det skulle vært 
interessant å vite hvor mange som ikke går over til DAB, men heller lytter på svenske FM-
kanaler… 

 

Jeg er ikke alene om ikke å juble over at vi – nordmenn – er de eneste i Europa, ja i verden, 
som politikere og byråkrater har tvunget til å kaste fullt brukbare radioer, bare fordi NRK – 
institusjonen vi er tvunget til å betale for – skal få mindre driftsutgifter framover.  
Avgjørelsen er tatt over hodene våre, NRK fikk det som de ville.  Hvor var politikerne? 

 
Vetle Lid Larssen hadde et kraftfullt innlegg i sommer i landets største avis, uten at det 
gjorde noe fra eller til.  Les selv hans innlegg (sakset fra Aftenposten): 
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Siste ord: Sommeren 
med DAB 

Hva gjør jeg hvis det blir krig? Hvor får jeg 
værmeldingen fra? Hvem skal spille svisker for 
meg etter midnatt? Hvem i hule heite helvete er det 
som skal sørge for at jeg ikke drukner i et hav av 
ingenting?  

Vetle Lid Larssen  
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a sitter jeg her foran 

Skagerak, med kaffekopp, 

DAB-nettverk  

og en nyinnkjøpt Como Audio i pusset 

valnøtt til 4600. Men NRK P1 er vekk. 

Det er også P4, Radio Norge, Alltid 

Klassisk, Alltid Nyheter og hele 

forbindelsen med den siviliserte 

verden. Er det dårlig batteri i 

fjernkontrollen? Er det 

strømleveransen? Er det teknisk feil på Hovdefjell? Det er ikke det. 

Det er idiotenes inntogsmarsj. 

Men jeg sier ikke dét høyt. 

• Les også: Viktig melding. Lytt på radio før den slukner. 

Beslutningstagerne har gitt oss et løfte 

Ferien er akkurat begynt. Jeg er notorisk tilhenger av banebrytende 

kommunikasjonsteknologi. At Norge er det eneste landet i verden som stenger 

FM-nettet – og erstatter det med noe som eksperter karakteriserer som 

allerede utdatert, har ikke rokket ved min tiltro til våre norske 

beslutningstagere. Har de kanskje ikke lovet at DAB er bedre? At dette er en 

løsning som tvinger seg frem like ubønnhørlig som en kjønnssykdom etter et 

besøk i Sarpsborg? Det er ikke måte på hvilke interessante stasjoner, poder og 

programmer man kan lytte til med DAB. Greit nok. 

Bortsett fra at jeg ikke har noen forbindelse. 

https://www.aftenposten.no/amagasinet/Viktig-melding-Lytt-pa-radio-for-den-slukner-619841b.html


Jeg dunker i radioen. 

For en uke siden, med FM, fungerte alt perfekt. Jeg tenker med lengsel tilbake 

på den trivelige morgenstunden forrige tirsdag med radioprogrammet Ekko og 

en lang, nær samtale om tarmproblemer hos barnehjemsbarn. Radioen var 

som et menneske. 

Men nå: dau. 

Ingenting hjelper 

Jeg dunker i armlenet. Jeg løfter valnøttradioen og smeller den i 

vinduskarmen. Ingenting. Jeg klemmer til rundt kaffekoppen i frustrasjon. Da 

skjer det noe: Akkurat den bevegelsen påvirker den høyteknologiske 

datastrømmen: Jeg hører med ett radiovertstemmen til P2s Ugo Fermariello 

som gjennom tre lag med nedbør: Det spraker, stemmen blir borte. Men hvis 

jeg bøyer meg frem, griper kaffekoppen, lener meg litt til høyre, samtidig som 

jeg skyver venstre fot ut til siden så langt som mulig, kommer Fermariello 

tilbake; litt sprøere i røsten; han smeller liksom med ganelokket når han 

snakker. Han snakker om kvinneandelen i samisk film. Men så blir han borte, 

for godt. 

Var den for lav? Var den for høy? 

Jeg skal aldri få vite det. 

Faen ta dere, beslutningstagere. Faen ta dere, karrièrestrebere og 

digitalfascister. Hva er hele den oppblåste, våte, høyteknologiske drømmen 

deres verdt, om så bare én mister forbindelsen sin? 



Hva gjør jeg hvis det blir krig? Hvor får jeg værmeldingen fra? Hvem skal spille 

svisker for meg etter midnatt? Hvem i hule heite helvete er det som skal sørge 

for at jeg ikke drukner i et hav av ingenting? 

Dere kan kødde til alt, men ikke rør radioen min. 

Og det har dere gjort nå.  
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