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Markering
mot «dødshuset»
på Ekely
Heidi Borud

Billedkunstnere,
forfattere og andre
interesserte samles
søndag til lysfest
for Edvard Munchs
Ekely.

Som det første landet i verden har Norge begynt å skru av FM-nettet og å gå over til digital radio. Foto: Gorm Kallestad, ntb scanpix

Onsdagens slukkingen av FM-nettet, og overgangen til DAB+ gikk alt i alt greit,
melder NRKs Publikumsservice.

Hele verden fulgte
Nordland på DAB-dagen
å åRadio

Stein Erik Kirkebøen

«Norge er den første nasjonen som dreper tradisjonell
FM Radio».
Det skriver det amerikanske musikkmagasinet Rolling Stone på
sin nettside etter at Nordland fylke onsdag formiddag skrudde av
FM-nettet og gikk over til digitalt
DAB+-radio. I løpet av året følger
alle andre norske fylker etter, og
det opptar verden.
Global interesse

Et raskt søk viser at det kinesiske
nyhetsbyrået Xinhua, den franske avisen Le Parisien, den spanske avisen Le Mundo og britiske
BBC og en rekke britiske aviser er

medier

BBC vil bli
større enn Netflix
Innen år 2020 akter BBC å være
den største online-TV-tjenesten i
Storbritannia. I sin nyttårstale til
de ansatte sa BBC-sjef Tony Hall at
målet er å passere konkurrenter
som Netflix og Amazon. Det vil
BBC gjøre gjennom å gjøre flere
serier enn i dag tilgjengelige på
nett før de blir sendt på TV, melder
AFP. Også flere fordypende nyhetsprogrammer skal lokke britiske
TV-seere til å velge hjemmelaget
fremfor konkurrentene. (NTB)

blant veldig mange medier kloden rundt som på sine nettsider
er opptatt av den historiske hendelsen.
For det er det det er.
Ifølge Rolling Stone er Storbritannia, Sveits og Tyskland blant
nasjonene som vurderer å følge
i Norges fotspor, nemlig å slukke
den tradisjonelle FM-radioen radioen som ble funnet opp av Edwin Armstrong i 1933, og å gå over
til digital radio.

Frem til klokken 15 hadde vi 728
telefoner, mens vi pleier å ligge
rundt 300. Men vi hadde tatt høyde for det, og styrket staben slik
at vi på det meste var 14 på jobb
samtidig, sier Berge, som synes 12
minutters ventetid er «innafor».
– Ja, og det var bare en kort
stund midt på dagen det var så
lang ventetid på telefon, sier Berge, som synes det er greiere å takle en «varslet katastrofe» enn en
som kommer kastet på.

– Det har gått greit

DAB er ikke DAB+

Men hvordan har overgangen gått
i Nordland?
– Alt i alt vil jeg si at det har gått
greit, sier Carina Berge, som er leder for NRK Publikumsservice i
Mo i Rana.
– Vi har hatt drøyt dobbelt så
mange henvendelser som vanlig.

– Det er verre når folk uventet ringer og er sinte fordi de reagerer på
programinnhold eller -endringer.
I dag har det vært veldig greit sammenlignet med for eksempel etter at Skavland intervjuet Jimmie
Åkesson, sier Berge.
– Mange sinte innringere?

TV-serie

Klar for sjette og siste sesong av Girls
Lena Dunham (30) (bildet)
medgir at Girls har sine feil. –
Jeg ville ikke laget en ny serie
med fire hvite jenter, sier hun.
Dunham er svært opptatt av
å løfte frem stemmene til dem
som ikke kommer til orde. Likevel har hun ifølge bladet Nylon blitt beskyldt for å være
ekskluderende og for å fremme kulturelle stereotyper, nettopp
på grunn av rollelisten i Girls. Serien går inn i sin sjette og siste
sesong når den har premiere på HBO 21. februar. Hun er forberedt
på at det kan komme til å storme, for hun skrev handlingen «i et
klima hvor vi tenkte mye på presidentvalget». (NTB)

– Nei, de aller fleste ringer for
å få hjelp med innstillingene. De
har riktige radioer, men finner
ikke igjen kanalene etter at de er
blitt flyttet og må ha litt innstillingshjelp. De som var nærmest
å være sinte, var de som var tidlig ute, kjøpte DAB-radio og mistet lyden i sin radio fordi ikke har
fått med seg at DAB er en foreldet
teknologi og at det som innføres
er DAB+. Det betyr at en vanlig
DAB-radio er like ubrukelig som
en FM-radio.
– Er det over nå, har nordlendingene vennet seg til sin nye
radiovirkelighet?
– Vi har ikke gjort dette før, så
vi vet ikke. I utgangspunktet har
vi regnet med økt pågang i en
uke, men vi tror ikke blir så hektisk som på onsdag fremover, sier
Berge.

litteratur

Lindstrøms roman får
nye lesere i Tyskland
Merethe Lindstrøms roman Fra
vinterarkivene lever sitt eget liv.
Romanrettighetene er nylig solgt
til Tyskland, til forlaget Matthes
& Seitz.
Det tyske forlaget har også
sikret seg rettighetene til Lindstrøms Dager i stillhetens historie,
som i 2012 sørget for at Lindstrøm
fikk den meget høythengende Nordisk råds litteraturpris.
Boken fikk også Kritikerprisen.
(NTB)

– Vi ønsker ikke Bjarne
Melgaards dødshus her,
sier billedkunstner Harald Lyche.
Lyche er en av initiativtagerne til søndagens
markering.
– Vi står ved et veiskille. Saken er liksom større enn saken, sier Lyche.
Med det mener han at
Melgaards hus blir et bilde på at kommersielle interesser vinner frem i byutviklingssaker.
Lyche har engasjert
seg sterkt i arbeidet mot
kunstnerkollega Bjarne
Melgaards ønske om å
bygge «A House to die
in», som er tegnet av prestisjefirmaet Snøhetta.
Riksantikvaren har mottatt 19 klager som nå er til
behandling. I tillegg til
naboer og andre kunstinteresserte, har også Naturvernforbundet sendt
inn klage fordi det er
funnet flere sjeldne utrydningstruede planter
og trær i Munchskogen.
– Overgrep mot Munch

En av søndagens innledere, er lyrikeren og arkitekten Torgeir Rebolledo
Pedersen. Han forventer
at Riksantikvaren freder
hele området.
– Selvaag og Melgaards
byggeplaner er et overgrep mot Munch og minnet om en stor kunstner,
sier Rebolledo Pedersen.
Han mener saken ikke
primært handler om
Melgaard, men om store utbyggeres kommersielle interesser.
– Byutviklingen handler ikke lenger om interessene til det brede lag
av folket, men om elitens
interesser. Her virker det
som om Snøhetta og Selvaag presser veldig på.
Jeg håper Riksantikvaren nå tar hensyn til både
kultur- og naturinteressene, og ser betydningen dette området har
for hele byen.
I løpet av januar

Aftenposten har forsøkt
å komme i kontakt med
billedkunstner Bjarne
Melgaard via hans gallerist Gard Eiklid i Galleri Rod Bianco, men han
har ikke respondert på
henvendelsen. Riksantikvaren opplyser til Aftenposten at saken vil være
ferdigbehandlet i løpet
av januar.

