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D
et var flere ugers opsparet 
frustration, der fik proppen 
til at ryge af flasken, da stu-
dieværten Adrian Hughes 
ved onsdagens oriente-

ringsmøde om DRs nye 100 millioner 
kroner dyre strategiplan gik i kødet 
på DR-ledelsen – især bestyrelses-
formand Michael Christiansen – og 
råt for usødet gav sin mening om den 
måde, man har håndteret krisen om 
den såkaldte mangfoldighedskon-
sulent.

Dagen derpå, da blodtrykket har 
normaliseret sig, og Adrian Hughes 
er på vej til Kulturmødet på Mors, er 
holdningerne de samme, selv om 
ordvalget er modereret noget.

»Rigtigt mange medarbejdere i DR 
har været utroligt kede af det og utro-
ligt frustrerede. De føler, at de gør 
deres yderste for at klemme det mest 
mulige ud af licensbetalernes penge. 
Og så kommer man ind i sådan nog-
le sager, hvor i virkeligheden relativt 
få penge i det store regngskab kom-
mer til at spille en meget stor rolle i 
opfattelsen af DR,« siger han.

»Lønninger på chefgangene i  
hele det danske mediebillede er for-
mentlig hinsides forståelse for en 
hvilken som helst kontanthjælps-
modtager, og også for mig, men jeg 
tror faktisk ikke, DRs direktion får 
for meget i forhold til niveauet på 
JP-Politiken, Berlingske eller TV 2. 

»Det er superærgerligt, at 
en usædvanligt grumset 
aftale er blevet forklaret 
monumentalt dårligt«

»Jeg forstår simpelthen ikke, at 
bestyrelsen har været så dårlig til 
at forklare sig,« siger Adrian 
Hughes, studievært i DR. Foto: 
Bjarne Bergius Hermansen/DR

Af Kristian Lindberg  krl@berlingske.dk

L
itteraturdækningen i DR får et kraftigt 
skub fremad, idet mediehuset har  
annonceret hele fire nye programmer, 
der på forskellig vis handler om litte-
ratur.  

Detaljerne er langtfra på plads, siger DRs 
kulturdirektør, Tine Smedegaard Andersen, 
men det står fast, at der kommer et ugentligt 
litteraturprogram på DR K og en podcast om 
litteratur på P4. 

Litteraturen vil også blive dækket i det plan-
lagte kulturmagasin på DR1  i nyhedstimen 
efter TV-avisen, ligesom DR1 kommer til at 
sende en portrætserie om store danske forfat-
tere.

Tidligere er DRs bogprogrammer blevet sløj-
fet på grund af lave seertal, men der er ikke sat 
tal på, hvor mange seere de nye programmer 
skal have.

»Vi har ikke seermål, for det vigtige for os 
er at skabe interessante bogprogrammer. Vi 
synes, at DR har en vigtig rolle at spille i for-
hold til dansk kultur, litteratur og sprog, og nu 
tager vi så kulturen endnu mere alvorligt til 
gavn for vores kultur og sammenhængskraf-

ten i det her land,« siger Tine Smedegaard  
Andersen.

I bogverdenen bliver der taget positivt imod 
DRs planer. Forfatteren Ole Hyltoft, der tidli-
gere sad i DRs bestyrelse, siger til Berlingske, 
at DR i årevis har været en »bananrepublik«, 
hvad litteraturen angår.

»Det her glæder mig selvfølgelig, for jeg har 
tigget og bedt DR om at lave et litteratur- 
program gennem de seneste fem-seks år,«  
siger Ole Hyltoft, der blandt andet håber, at 
DR vil genindføre oplæsninger af klassisk lit-
teratur som I.P. Jacobsen og Holberg.

»Jeg vil gerne have en litterær tone tilbage 
i DR,« siger Ole Hyltoft.

Formanden for Dansk Forfatterforening, 
Morten Visby, siger, at programmernes vigtig-
ste opgave bør være at »formidle den littera-
tur, der ikke bliver reklameret for på siden af 
bybusserne«.

»Jeg vil først og fremmest gerne se omtale 
af bøger fra små forlag. Jeg vil også gerne se 
omtale af bøger, som fortæller en historie  
eller præsenterer et stof på en ny og interes-
sant måde, også selv om der ikke er kommet 
en bestseller ud af det,« siger Morten Visby:

»Det gør mig ikke noget, hvis der ikke er 

Litteraturen bringer DR 
ud i en svær balancegang
Litteraturverdenen tager positivt imod DRs plan for dækningen af området. Ikke 
desto mindre står DR i et dilemma, hvad angår formidlingen, siger forlagsdirektør.

DR-studieværten Adrian 
Hughes tog bladet fra 
munden under orienterings-
møde i DR. Han er især 
frustreret over, at 
bestyrelsens elendige 
håndtering af en række 
møgsager skygger for, at det 
faktisk går godt for DR.

 
Trine Munk-Petersen  
 wtmp@berlingske.dk

Det er bare superærgerligt, at besty-
relsen har fået malet sig op i et hjør-
ne, hvor en usædvanligt grumset af-
tale med Gitte Rabøll er blevet for-
klaret monumentalt dårligt.«

Han ærgrer sig især over, at de 
skidt håndterede sager kommer til 
at overskygge det fremragende ar-
bejde, som, han mener, DR har  
leveret de seneste 10 år.

»Generelt har vi et meget stramt 
mediehus, som med sindsro kan  
lade statsrevisorerne gennemgå he-
le regnskabet - uden at der kommer 
taxaboner flagrende ud ad vindu-
erne, som der gjorde engang. Derfor 
bliver jeg – og alle andre medarbej-
dere i DR – så utroligt frustrerede 

Venstreorienteret DR?
Berlingske kunne i denne uge fortælle, 
at foreningen Kritiske Licensbetalere 
bliver genoplivet. Foreningen mener, at 
DR er for venstreorienteret. Historisk 
set har danske forfattere været 
overvejende venstreorienterede, så 
derfor er det oplagt at spørge DRs 
kulturdirektør, Tine Smedegaard 
Andersen, om de fire nye programmer 
og litteratur er en snedig måde at give 
de venstreorienterede et nyt forum at 
boltre sig i? Det afvises dog. »Vores 
rolle er at afspejle den danske kultur 
og kunstlivet bredt og mangfoldigt – 
og balanceret – og det er jeg helt sikker 
på, at de her programmer vil gøre,« 
siger Tine Smedegaard Andersen.
Så der kan godt snige sig nogle højreori-
enterede forfattere ind i programmet?
»Hvad forfatterne måtte stemme, er 
ikke litteraturprogrammernes fokus. 
Jeg synes, vi skal fokusere på kunsten, 
på bøgerne og sproget.«  krl

overdrevet fokus på krimier. Og så kunne det 
være ufattelig sejt, hvis DR turde satse lidt på 
lyrik også i de nye programmer.« 

Direktør for forlaget Pressto og tidligere  
redaktør for branchebladet »Bogmarkedet« 
Bjarke Larsen byder litteraturprogrammet vel-
komment, men han advarer bogverdenen om 
at have for store forventninger til, hvad det kan 
gøre for dansk litteratur. 

Han mener, at bøger grundlæggende er et 
svært emne at beskæftige sig med i TV-mediet.

»Litteraturdækningen udgør et dilemma. 
Hvis det er for nørdet, er der ikke ret mange, 
der vil se det, og hvis det bliver for bredt, vil 
det ikke blive taget alvorligt af litteraturverde-
nen,« siger Bjarke Larsen.

Ifølge Tine Smedegaard Andersen er ambi-
tionen for DR Ks litteraturprogram både at  
lave et bogmagasin, som har interesse for men-
nesker, der »virkelig ved noget om litteratur«, 
og samtidig skabe noget, der også kan interes-
sere en bredere kreds.

»På DR K har vores seere i forvejen en inte-
resse for kultur, så der kan vi godt forene de to 
ting,« siger Tine Smedegaard Andersen til Ber-
lingske.
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Af Michael Charles Gaunt  micg@berlingske.dk

D
et kan godt være, at kalenderen skri-
ver 2017, men fredag aften åbner en 
portal tilbage til slut-60ernes nord-
lige England, når Copenhagen Soul 
Weekender holder årets store all-

nighter på Søpavillonen i København. Bag DJ-
pulten står dedikerede vinylsamlere fra ind- 
og udland med pladetaskerne fulde af sjældne 
7”-singler fra dengang, Motown Records var 
konge.

En af dem er John Berchtold, der sammen 
med pladevennerne Ash Pederick og Andreas 
Beraha står bag Copenhagen Soul Weekender. 
Arrangementet er en slags festival inspireret 
af såkaldte »weekenders« i primært England, 
hvor soulentusiaster mødes over en forlænget 
weekend for at danse og feste til gammel soul-
musik. 

»Vi har selv været til en del weekenders 
rundt omkring i Europa og er blevet inspireret 
til at plukke fra forskellige steder og derved 
lave vores helt egen form for weekender. Men 
det er klart, at den primære inspiration kom-
mer fra den engelske northern soulscene, som 
vi så forsøger at lave vores egen version af,« 
fortæller John Berchtold.

Her er det måske på plads med en lille  
historielektion. 

Northern soulscenen opstod i England til-
bage i slutningen af 1960erne, hvor datidens 
unge dansede natten lang til højoktan ameri-
kansk soul. Men aldrig de store åbenlyse hits. 
De britiske DJs foretrak i stedet at plukke fra 
hele det reservoir af singler, der forsøgte at 
kopiere lyden fra hitfabrikken Motown, men 
aldrig blev en succes. 

I stedet fik sangene et nyt liv i de britiske 
dancehalls, hvor DJs kappedes om at præsen-
tere de mest obskure og sjældne singler. I  
løbet af 70erne begyndte northern soul-klub-
ber at poppe op over hele England. Nogle af 
de mest kendte er Manchesters The Twisted 
Wheel Club og ikke mindst Wigan Casino, der 
på sit højeste havde over 100.000 medlemmer 
og typisk først åbnede for dansegulvet mellem 
kl. 02 og 08 om morgenen. Deraf navnet all-
nighter. 

For en hel generation af briter var det må-
den, man festede på. Og derfor lever northern 
soultraditionen stadig videre, mens de sjæld-
ne gamle singleplader går for tusindvis af kro-
ner på nettet.

»Hvis man tager til arrangementer derovre, 
så er det folk, der er startet for 40-50 år siden. 
Det er som om, at de yngre generationer ikke 
er sprunget på. På den måde er den engelske 
scene ved at være ret gammel. Men når vi har 
holdt fester i København, er der mange, der 
synes, at det er noget helt nyt at danse til soul,« 
siger John Berchtold.

Er der en hel scene omkring soulmusik i  
København?

»Der er nogen, der kalder sig Backstreet 
Northern Soul Club, som holdt 25 års fødsels-
dag på Søpavillonen sidste år. Selv om de har 
kørt i mange år, er det en forholdsvis lille sce-
ne. Men det sidste stykke tid er der kommet 
flere nye DJs til, og vi har selv holdt nogle  
fester ved navn Double Barrelled Soul på Sø-
hesten, hvor der er kommet flere og flere men-
nesker til. Det har givet os blod på tanden til 

at lave noget større over flere dage.«
Hvad er det, den gamle soulmusik kan?
»Det lyder måske lidt sentimentalt, men 

man kan både græde og danse til det. Det ram-
mer én på alle mulige følelser, men det har 
stadig så meget rytme og danseappel. Det er 
ikke bare happy-happy-musik, det er lidt  
melankolsk. Det er svært at forklare. Grund-
læggende er det bare fantastisk musik, som 
man ikke kan lade være med at danse til.«

Der er også en rimelig nørdet samlerkultur 
blandt de her DJs, kan jeg fornemme? 

»Ja, helt klart. Engang imellem handler det 
om at have noget specielt, som ikke alle har. 
Men for os handler det også om ikke at være 
for elitær med det og blande det ukendte med 
nogle numre, som folk måske kender fra  
noget andet. Tue Track kommer for eksempel 
til at spille en masse soul, som er blevet samp-
let i hiphop, og vi har også nogle DJs, der spil-
ler jamaicanske ting. Hvis det bliver rent nør-
deri, gider folk jo ikke danse.«

Festerne foregår blandt andet på Søpavillo-
nen og i Absalons Kirke. Hvorfor har I valgt de 
steder?

 »Søpavillonen har et fantastisk dansegulv. 
Det er super vigtigt, for der er en helt speciel 
form for dans, der bliver dyrket, når det er 
northern soul. Det er nogle meget entusiasti-
ske dansere, som kommer til dise arrangemen-
ter. Det er ret vildt at se.«

»Det er musik, man både kan 
græde og danse til«
 
I denne weekend byder nørdede vinyl-Djs op til dans til gammel soul under 
Copenhagen Soul Weekender. Inspirationen kommer fra 1960ernes northern 
soul-scene i England, fortæller DJ John Berchtold, der er en af arrangørerne.

Fakta: 
Copenhagen 
Soul Weekender
Ny dansk weekendfestival 
med fokus på dans og fest til 
gammel soul på vinyl. 

Torsdag er der WARMUP på 
Mesteren & Lærlingen fra  
kl. 20-03.

Fredag er der ALLNIGHTER 
fra kl. 21-05 på Søpavillonen 
med udenlandske DJs som 
John Parker og Mark Forrest. 

Lørdag er der ALLDAYER fra 
kl. 14-02 i Absalons Kirke med 
et stort line-up af DJs fra 
ind- og udland.

Søndag er der SUNDAY BBQ 
fra kl. 15 på Lygtens Kro med 
en række DJs – heriblandt 
Tue Track. 
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Adrian Hughes mener, at general-
direktør Maria Rørbye Rønn godt 
kunne være gået mere offentivt ud 
med en forklaring, men det er især 
bestyrelsens og bestyrelsesformand 
Michael Christiansens håndtering, 
han finder kritisabel.

»Jeg forstår simpelthen ikke, at 
bestyrelsen har været så dårlig til at 
forklare sig. Men mig bekendt er det 
kun bestyrelsesformanden, der har 
udtalt sig,« siger han.

Burde de menige medlemmer være 
gået ud og forsvaret beslutningen om 
mangfoldighedskonsulenten?

»Måske har de en aftale med Mi-
chael Christiansen om, at det kun er 
ham, der udtaler sig. Men ja, det vil-
le da klæde bestyrelsen, hvis de har 
været med til at træffe beslutningen 
og mener, at den er klog – og det går 
jeg da ud fra, at de gør – også at gå 
ud og forsvare den. Alternativt må 
det jo betyde, at de har sovet i ti-
men.«

over, at vi har fået kommunikeret 
det budskab, at det går så godt for 
DR, så dårligt ud til offentligheden.«

Hvad skulle ledelsen efter din me-
ning have gjort anderledes?

»Man kunne for eksempel have 
forklaret, at lønningerne i DR ligger 
på niveau med andre steder, og at en 
mediedirektør altså har en fratræ-
delsesordning – sådan er det bare 
med den type chefer. Man kunne må-
ske også have forklaret, at Gitte Ra-
bøll gerne ville arbejde under sin fra-
trædelse, men at det muligvis var en 
fejl at kalde det mangfoldighedskon-
sulent, for det ser ualmindeligt dumt 
ud på et stykke papir,« siger Hughes.

»Jeg ved selvfølgelig ikke nøjag-
tig, hvordan det er foregået. Men det 
er simpelthen ikke blevet forklaret, 
så folk kunne forstå, hvorfor deres 
licenspenge skal bruges til det. Og 
det er jo balladen, når reelt alle er 
tvunget til at aflevere næsten 2.500 
kroner om året til DR.«

»Jeg forstår simpelthen ikke, at bestyrelsen 
har været så dårlig til at forklare sig. Men mig 
bekendt er det kun bestyrelsesformanden, der 
har udtalt sig.«
Adrian Hugehes

Tine Smedegaard Andersen, Gyldendal
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