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Kra ig fall i radiolytting
Av: NTB 22. januar 2020, 12:22

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kk fornyet åremålet av den
borgerlige regjeringen. Resultatene uteblir. Også radio opplever nå
ukt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Radiolyttingen har gått kra ig ned i løpet av det siste året.
Ifølge ferske målinger er det NRK som har tapt est lyttere.
PPM-tallene fra Nielsen Media Research viser en 10 prosent nedgang i den
totale radiolyttingen fra uke 2 i or til samme uke i år, ifølge Radionytt.
NRK har opplevd det største tapet av lyttere, fra 47,6 prosent i daglig
oppslutning i uke 2 i or, mot 41,2 prosent i år. Kanalen NRK P1 har gått fra
31,1 til 25,3 prosent på ett år – en nedgang på 20 prosent. P4-gruppen og
Bauer Media har også mistet lyttere, henholdsvis 2,9 og 2,2 prosent.
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Fredrik Solvang: – Hvor
lenge kan regjeringen nekte
å opplyse om femåringen er
alvorlig syk?

Haraldur • for 10 timer siden

Og likevel skal driten tvangsfinansieres. At Norge blir mer og mer totalitær er helt åpenbart.
86 △ ▽ • Svar • Del ›

19. januar, 2020

GP • for 9 timer siden

DAB har virkelig blitt en radiokiller, det viser hva som skjer når politikere uten peiling skal
blande seg inn i praktiske / tekniske beslutninger, og det viser også at de samme politikerne
tydeligvis er rimelig lettlurte.
65 △ ▽ • Svar • Del ›

Oslo-volden sprer seg:
Lørenskog – et nytt
«versting-miljø»?
20. januar, 2020

Eventure > GP • for 9 timer siden

Ja vi andre vet dette. FM båndet var helt topp. Dette er svindel, intet annet.
48 △ ▽ • Svar • Del ›

Les også

oudeis > GP • for 8 timer siden

tenk bare på hvor glade vi er i allverdens tekniske nyvinninger ellers, alt fra
mobiltelefoner, nettbrett til fotbad eller blodtrykksmålinger, vi kjøper ellers
forbrukerelektronikk i bulk, interessen for DAB har alltid vært tilnærmet null, til og
med negativ, DAB teknologien dukket jo opp allerede tilbake på 90'tallet og ingen av
de jeg jobber med eller kjennre har noensinne vist noen interesse for DAB, og dette er
folk som gjerne spør hva slags CPU jeg har i PC'en
10 △ ▽ • Svar • Del ›
globetrott • for 10 timer siden

Kjørte fra Bergen til Arendal, fikk vel kanskje en halv times radiolytting til sammen. DAB =
null dekning, kun av og til en og annen lokalstasjon fra det gamle FM båndet.
Supert det NRK!
53 △ ▽ • Svar • Del ›

NRK-lytting stuper etter DAB-omlegging

31. august 2017
NRK har mistet hver femte lytter

17. oktober 2017
NRK har mistet hver tiende lytter

11. november 2017
Sp: Skru på FM-nettet ig jen

25. juli 2018
Tyskland: Mer venstreekstrem vold

5. januar 2010
Sjokk-måling: Høyre er større enn Ap

wotan > globetrott • for 9 timer siden

29. august 2017

Prøv å få politikerne til å angre DAB offentlig. Kommer aldri til å skje. Da lar de heller
NRK sende uten lyttere.
34 △ ▽ • Svar • Del ›

NRKs skamløse asylaktivisme

Helgelendingen > wotan • for 8 timer siden

10. april 2015
Færre lovbrudd ble oppklart

23. oktober 2019

Det ville være en god nyhet.
6 △ ▽ • Svar • Del ›

Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet

7. juli 2017

Hyperborean > globetrott • for 9 timer siden • edited

Noen, ikke bare bør, men MÅ stilles til ansvar dette DAB-sviket, ikke bare mot
nordmenn men også alle andre som kommer kjørende fra normale lytterforhold i
utlandet og inn i en radioørken, om man ser bort fra en og annen lytteroase. Det
dreier seg faktisk også om sikkerhetsbrister fordi lytterfoholdene uteblir eller er langt
under det akseptable.
34 △ ▽ • Svar • Del ›

Tørke gir dramatiske utslag for landbruket i
Italia og Spania

17. juli 2017

arcil > Hyperborean • for 7 timer siden

Dette med sikkerhetsbristene er etter mitt skjønn det aller alvorligste, og den
siden av saken burde vært tatt seriøst opp på øverste ansvarlige nivå - om et
slikr nivå finnes lenger. Hva med en høring i Stortinget?
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Stig Lilleaas > arcil • for 6 timer siden • edited

Hva skal man ha en høring for, ingen må ta ansvar uansett … høringer:
"En falsk lek som skal få dumme meg og deg til å tro at de bryr seg."
J.fr. NAV!
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Canopus > globetrott • for 9 timer siden • edited

Du har nok ikke riktig utstyr eller har satt det opp feil 😉. Edit: ironivarsel.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
globetrott > Canopus • for 9 timer siden

Du tar feil, ingenting i veien med mottakeren, det er senderen som er elendig
😝
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Canopus > globetrott • for 9 timer siden

Det at man ikke har riktig eller dyrt nok utstyr eller har satt det opp feil
er standardsvaret til disse DAB-fantastene som førte politikerne bak
lyset i sin tid.
Som en av de ansvarlige sa da han ble spurt om de hadde sjekket
mottakerforholdene ute i nordsjøen: eh...nei, det har vi faktisk glemt.
25 △ ▽ • Svar • Del ›
rosinen > globetrott • for 9 timer siden

Man får stort sett bare med seg noen reklameinnslag når man kjører bil på enkelte
strekninger.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > globetrott • for 6 timer siden

Istedet for å irritere deg over at du ikke får høre mer enn bruddstykker av en
nyhetsending (politikerne og monopolistinteresser byttet bort litt bakgrunnstøy med
ingen lyd, - absolutt nada) så kan du glede deg over at propagandaen ikke når frem!
Hvem gidder vel høre på et ord innimellom i bilen eller inneklemt komprimert lyd i
stua.
For NRK som ikke kan sende reklame så spiller det liten rolle at de har overlatt
distribusjonen til monopolister, Sosialistkanalen er jo glad i globalismekamerater og
monopol.
Fra Norkring/Telenor sine sider (Bukta og begge ender as) bekreftes det at de er gitt
monopolrettigheter fra politikerne:
"Norkring er et datterselskap av Telenor. De håndterer den infrastrukturen som er
nødvendig for å kringkaste radio og TV i Norge, Slovenia og Belgia. Selskapet er
nettoperatør; det eier utstyret og skaffer tjenesten til veie. Norkring tilbyr ikke
sluttbrukerutstyr eller betal-TV-tjenester. De selger tjenester til de største radio- og
TV-stasjonene i de landene de har virksomhet i.
Etter at regjeringen besluttet å stenge alle analoge radiosignaler i 2017, kan Norkring
tilby sine tjenester i forbindelse med overgangen til digitale signaler, som de gjorde i
det digitale jordbaserte TV-prosjeket fra 2007-2010. Norkring har i dag ansvar for
alle analoge (eller FM-) signaler i Norge, og i tillegg tilbyr de digital audiokringkasting
(DAB), en type digital radio, til hele landet."
1 △ ▽ • Svar • Del ›
globetrott > Rakne T. Helt • for 2 timer siden

Du preker til en allerede overbevist. Hverken ser eller hører på NRK om det
kan unngås! Men du vet vel det at det er flere radiokanaler som nå høres kun
på DAB?
△ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S • for 9 timer siden

Det er 2 grunner til at folk flykter fra NRK: den viktigste er at DAB ble innført! Det andre er
at folk ikke orker å høre mer på løgnene til disse aktivistene lenger!!!
Eriksen burde vært sparket, da han ikke oppfyller det mandatet han har fått!!!
50 △ ▽ • Svar • Del ›
grygry > Bjart_S • for 8 timer siden

Regjeringen Solberg fikk det de bad om, da de forlenget åremålet til
kringkastingssjefen. Ikke alle er så heldig. Det gjelder f.eks. flertallet av dem som
stemte på regjeringspartiene.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Stig Lilleaas > Bjart_S • for 5 timer siden • edited

… og nå kan vi flykte som bare rakkern, nå tar de betalt uansett om du vil ha dem eller
ikke! Det er demokrati det.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
kjellM • for 9 timer siden

Og hvem gidder å høre på propagandasendinger en gang i timen?
45 △ ▽ • Svar • Del ›
Rin > kjellM • for 9 timer siden

...kun avbrutt av den 15. avspillingen av de samme par-tre låtene.
27 △ ▽ • Svar • Del ›
anyone > Rin • for 7 timer siden • edited

Som består av monotone melankolske traurige melodier.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Rin > anyone • for 6 timer siden

Ja, det skal være sikkert!
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Idar > kjellM • for 8 timer siden • edited

Jepp. Over DAB har en har jo valget mellom reklame og venstrevridd
verbalutfoldelse.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
Harriet • for 9 timer siden • edited

Ingen grunn til å lytte til NRKs programmer ! Alle kanalene er like og inneholdsløse ! Mye
babling, intetsigende musikk og nyheter som passer venstresidens narrativ.
32 △ ▽ • Svar • Del ›
Tomas • for 9 timer siden

NRK får for mange skattekroner. Med 6-7 milliarder årlig vil de fortsette å leve i sin egen
boble, frikoblet fra alt og alle andre enn sine utvalgte spesielle minoriteter. Svaret på dette
tullet er egentlig ganske enkelt; kutt ut statsbevilgningene til NrK.
28 △ ▽ • Svar • Del ›
Renny Toftegaard • for 9 timer siden

Da er det vel en selvfølge at lønnen blir redusert tilsvarende.
25 △ ▽ • Svar • Del ›
Staleg • for 8 timer siden • edited

Å lytte til NRK radio er like givende som å se maling som tørker.
NRK radio kan heller begynne å sende stumfilmer og lysbildeserier.
Men når det er sagt, vet jeg ikke om andre kanalene er så mye bedre.
Når man hører "We will rock you" med Queen, gnålende nummer
tretusenfirehundreoghælvete på en uke, har man for lengst sluttet å nynne med, uansett
hvor bra man evt syntes den var de 500 første gangene.
DAB er en katastrofe.
22 △ ▽ • Svar • Del ›
Slakhonde • for 9 timer siden

Her kan Frp få en fin sak gratis i fanget: Få FM tilbake (sammen med et snev av fornuft i
norsk forvaltning)..
21 △ ▽ • Svar • Del ›
Stig Lilleaas > Slakhonde • for 5 timer siden • edited

FrP gir seg vel jamt f... når de har fått stemmen din!
△ ▽ • Svar • Del ›
oudeis • for 8 timer siden

Her forleden hørte jeg på radioen igjen, jeg har vanligvis en CD som går på evig repeat I
bilen men jeg ble så lei at jeg slo over til nyhetskanalen, deretter til P2 og så satt jeg på CD'en
jeg var så lei av igjen, når jeg trodde NRK ikke kunne bli dårligere så kunne de det, jeg
skjønner ikke hva de driver med, utstudert innsmigrende stemmer, åndsvakt skvalder og
provinsielle utlegninger om noe fra et distriktskontor ble for uutholdelig for meg, og attpåtil
på nyhetskanalen og P2?
16 △ ▽ • Svar • Del ›
Idar • for 8 timer siden

Det er kanskje på tide og evaluere denne media dinosauren som får boltre seg fritt og
uavhengig på vår bekostning, og med betydelig slagside til venstre..
15 △ ▽ • Svar • Del ›
Kristine Thoresen • for 8 timer siden

Det er jo ingen som gidder å kaste tisen sin bort på åpenbar propaganda...
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Brunborg • for 9 timer siden

Fremtidsforsker Eirik Newth forteller hvorfor man hører mindre på radio og hvorfor DAB er
en flopp og pengesluker: ▶ Eirik Newth slakter myndighetenes satsing på DAB — disq.us
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Ugga_Bugga • for 9 timer siden

En god utvikling. Radio-propaganda er verre når du ikke ser den som plaprer. Tror noen
Tysklands sjefs-illusjonist Joseph Goebbels ville gjort suksess om man hadde sett han? På tv
får man mer informasjon enn det kjeften står for. Blikk, mimikk, troverdighet etc.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Ørder Kvist • for 6 timer siden • edited

Før hørte jeg på radio ca. 7 timer hver dag på jobb, og litt i bilen. Gidder ikke bruke flere
tusen på å oppgradere til dab. Så da blir det spotyfy og div. podcaster i stedet. Trodde jeg
skulle savne radio, men der tok jeg feil.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Sigbjørn Jacobsen • for 5 timer siden • edited

P1 sier selv at de er kanalen for 40-50 åringer, men spiller musikk for fjortiser.
Dette er dårlig kombinasjon. P1 sier er pålagt politisk å spille 50 % norsk musikk. Kunne
ikke lytterne selv få bestemme hva som skal spilles, med ønsker som sendes inn direkte, så
slipper vi disse kjedelige låtene som på død og liv skal spilles i hjel. P1 tar livet av musikken.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
MrFeyn > Sigbjørn Jacobsen • for 3 timer siden • edited

Typisk! Alt sosialismen tar i blir rasert. Jeg har samme erfaring og det er ikke mulig å
la seg underholde av babling og fnising iblandet politisk propaganda og rene
vrangforestillinger over hele spekteret fra klimasvindel til politikk sammensauset til
en ulidelig smørje av nonsens!
NRK er forlengst historie i mitt hjem, og kommer nok aldri til å bli noe annet enn en
stor svindel for å flå skattebetalerne ytterligere. Radio, både DAB+ og FM er full av
den samme venstrevridde propagandaen, med hatprat og demonisering av all dissens
og regimekritikk.
Det folket har fått, er DDR over skatteseddelen.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Leif Jæger • for 4 timer siden • edited

P1 spiller utrolig mye av overspilte P4 låter, veldig mye amerikansk. Elendige
nyhetssendinger. 9 -timen er redselfull hyper-aktiv viss-vass prating. Skrur av lyden straks
musikken er ferdig. Virker som de prater mer seg imellom enn til lytterne slik de "gamle"
radiokunstnerne behersket så suverent . Eks. Totto Osvold og mange andre opp igjennom
etterkrigstiden. Unntaket er Nilson og sørlands-gutta i lunch. NRK lager også mye bra, men
det koster skjorta og kan utmerket godt lages av kommersielle aktører. Som sagt, også mye
bra som jeg slettes ikke (alltid) er spesielt interessert i, men like fullt må betale for. Det
verste er SV-propagandisten Eriksen som (sammen med Kokkvold) åpent erklærer NRK
som en ren propagandakanal for en godtgjørelse på 3 MILLIONER i året +++.
Selv værmeldingene trenger vi ikke NRK til. NRK har en sterk overvurdert og kulturell
særstilling i bevisstheten til nordmenn, men bør nå i all anstendighets navn avvikles i sin
nåværende form.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Ban Dørge • for 5 timer siden • edited

Jeg liker egentlig musikken på NRK P13, men hver gang en programleder åpner munnen er
det bare fnising eller venstreekstrem propaganda. For ikke å snakke om propagandanytt en
gang i timen. Nei, holder meg unna 🤮
PS. Beste jeg hørte var under presidentvalget da de hadde direktesending fra USA og det
fnisende neket av en reporter på gata spurte en farget kvinne om hvorfor Trump er så farlig.
Hun ble satt på plass ("now you listen young lady...") av damen som tydeligvis var Trumptilhenger 😂
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Jørgen • for 7 timer siden • edited

Jeg husker NRK sin propaganda for DAB, lyden skulle bli mye bedre påsto de! Jeg ringte inn
til NRK og spurte dem om hvorfor de løy da jeg visste lyden ville bli mye dårligere med
komprimering! Men de bare fortsatte, og politikerne trodde på dem.
Nå hører jeg på lokalradioen på FM og får nyheter der (huff, de er veldig venstrevridde).
Men i FM båndet er det ofte flyradioer som bryter inn og forstyrrer kraftig, jeg trodde ikke
det var lovlig.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
TheLastNorwegian • for 4 timer siden

Legg ned NRK. Orker ikke mer propaganda.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
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