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Ferienøglen
Forskellligt
Gerlev v. Slagelse
Havkajak for begyndere. Grundig introduktion i glæden ved at
ro og mestre havkajakken. Vi
starter med træning og sikkerhedsøvelser i egen svømmehal.
30.marts.-4. april. Fra Kr 2100,Gerlev
Idrætshøjskole
tlf.
5858 4065.
Læs
mere
på
www.gerlev.dk

Aktivrejser

Afrika
Kilimanjaro, safari og zanzibar
23 dage med kombination af bestigning af Afrikas højeste bjerg,
imponerende vilde dyr og
strandliv på Zanzibar. Næste afrejse i juni. Pris kr. 26.380,- inkl.
fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Afrika
21 dage fra Cape Town og Victoria Falls via Namibia. Pris fra
kr. 9.480,-. ekskl. fly. Afrejse hele
året. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

DR skal bæres af
public service-lysten
DR’s nye chef på nyhedsstoffet, Ulrik Haagerup,
om den manglende
selvtillid i DR, om
nødvendigheden af
undersøgende journalistik og om et begreb –
’forpligtelse’ – han vil
have gjort op med.
interview
STIG ANDERSEN

D

er er en tendens til, at alt, hvad
Danmarks Radio laver, det skal
have fingeren. Det er nærmest
blevet legalt, men det er ikke helt retfærdigt, mener den nyudnævnte chef for nyhedsstoffet i Danmarks Radio, chefredaktør Ulrik Haagerup.
Men at der er noget, der kan gøres bedre i DR, det lægger den kommende ansvarlige for nyhedsstoffet på den nationale kanal både på radio- og tv-siden ikke
skjul på. Det handler blandt andet om at
udnytte de forskellige medier til det, de er
gode til.
Du har kaldt dit nye job for det vigtigste
job i den danske medieverden?
»Sådan er det i hvert fald for mig. Og det
er jo ikke noget, jeg siger bare for at sidde
og blære mig. Når man har været mere
end fire år i Nordjylland (som chefredaktør på Nordjyske Medier, red.), så lærer
man, at det kommer man ikke langt med.
Men for mig har DR altid været det fineste
journalistiske sted at arbejde, ikke
mindst fordi DR jo er vores alle sammens.
Vi opfatter jo DR som vores eget medie.
Det giver så også en enorm opmærksomhed, og det giver en enorm forpligtelse.
Men også indflydelse, og den indflydelse
skal bruges rigtigt. Og her er det afgørende, at DR ikke er nogens, hverken kapitalfondenes, annoncørernes eller andre. DR
er der alene for at lave historier, der giver
mening for lytterne og seerne«, siger Ulrik Haagerup.
Men DR havde jo ikke brug for en nyhedsdirektør og skilte sig af med Lisbeth Knudsen. Hvorfor har de så brug for dig som nyhedschef?
»Det må du jo spørge DR om, men jeg
kan godt forstå, hvorfor DR vælger denne
konstruktion i stedet for en nyhedsdirektør i direktionen. Derved hæver du jo nyhedsområdet op til at være noget særligt
og noget meget vigtigt. Og meget vigtigere end musikken eller børneprogrammerne eller drama. Og det er nyhedsstoffet jo ikke nødvendigvis«.

Karakteren til DR’s nyheder
Du har som chefredaktør også været ansvarlig for nyhedsstoffet på Nordjyske Medier.
Hvor godt har det været, hvis du skal give det
karakter efter 13-skalaen?
»Der har vi lavet nogle programmer både til et 7-tal og til et 13-tal. Noget af det,
kollegerne på Nordjyske har lavet, har væ-

ret noget af det bedste i dansk presse, både på den undersøgende journalistik og
når det gælder f.eks. liveprogrammer på
radioen«.
Men hvis du nu skal give en samlet karakter?
»Så er vi oppe på et stort 9-tal«.
Hvilken karakter vil du så give nyhedsformidlingen i DR?
»Det vil jeg ikke tage stilling til«.
Du må have gjort dig nogle tanker om
den, siden du har sagt ja til jobbet som chef
for DR’s nyhedsredaktioner?
»Det er klart, det har jeg da nogle holdninger til. Jeg ... jeg synes, DR laver nogle
fantastisk gode historier, det er også sådan, jeg har oplevet DR i hele min opvækst. Og DR laver flere gode historier,
end man skulle tro ud fra det image, DR
har. Der er blevet en tendens til, at alt,
hvad DR laver, det skal bare have fingeren.
Det er blevet helt legalt at have den attitude. Men det synes jeg er lidt uretfærdigt«.
Men er der noget for dig?
»Altså, hvis du spørger, om jeg kan bidrage med noget til at forbedre DR’s nyhedsformidling ... altså hvis ikke jeg kan
bidrage med noget i DR, så er det jo bare
for at få løn, at jeg har sagt ja til jobbet, og
sådan en kan man få så mange steder. Så
selvfølgelig er der basis for forbedringer i
DR’s nyhedsformidling«.
Så uden at tvinge dig til at give DR’s nyhedsformidling karakter kan jeg altså gå ud
fra, at den ligger lavere end det 9-tal, du giver nyhedsformidlingen i Nordjyske Medier?
»Sådan synes jeg ikke, man kan sige det.
Med den talentmasse og de mange penge, der er til rådighed i DR trods besparelser og sparerunder, og hvad der nu er af
byggeregninger, så er der altså ikke noget
sted, hvor der er så mange penge og dermed så mange muligheder for at lave
fremragende journalistik som i netop DR.
Kunsten bliver så at prioritere kræfterne,
således at det, der gøres, det bliver gjort
rigtig, rigtig godt. Men det betyder så også, at der er noget, man ikke vil gøre så
godt eller helt lade være med at gøre. Ellers kommer man jo til at smøre pålægget meget tyndt på«.

Form og indhold skal styrkes
Så vidt jeg forstår, så er det især på formen,
DR gerne vil være stærkere?
»Man kan ikke skille form og indhold
ad. Den måde, man vil organisere det på i
DR, er ved at satse på både form og indhold. Danmarks Radio skal være stærk på
fagligheden. Det kan ikke nytte, at vi ikke
aner, hvad vi har med at gøre, når vi skal
formidle stoffet videre til begavede danskere. Men omvendt kan det heller ikke
nytte, at vi sidder som nogle ’kloge-Åger’,
og ingen forstår, hvad vi siger, fordi vi er
elendige til at formidle det«.
Der skal altså gøres noget på formen?
»Der skal gøres noget ved formen, og
der skal gøres noget på indholdet. For
mig er det ikke et valg mellem form og
faglighed. Man skal gøre noget på begge
fronter«.
Det at styrke formen i DR, hvad indebærer
det?
»Bl.a. at vi er meget mere bevidste om,
hvad de enkelte medier kan, og at bruge

NYHEDSCHEFEN. Ulrik
Haagerup, der sammen med
to kolleger fra Jyllands-Posten fik Cavlingprisen i 1990,
har de seneste fire år været
chef for Nordjyske Medier.
Som chef for DR’s nyheder vil
han sikre DR’s rolle som den
station, man tyer til, når man
vil have proportioner i tingene.
Arkivfoto: Rasmus Baaner

de fortælleformer, som egner sig til de enkelte medier. Og så sørge for hele tiden at
udvikle det. Det indebærer også, at der
skal benyttes nogle virkemidler, så historierne bliver tilgængelige og forståelige
for folk. Kunsten i god journalistik er jo at
turde tage noget op, der er kompliceret,
og så forklare det, så folk kan forstå det.
Uden at det derfor bliver til pop«.
Hvad vil du konkret gøre for at fastholde
kvaliteten, fagligheden, i DR?
»Først og fremmest snakke om den og
diskutere den. Og så have nogle grundlæggende holdninger til journalistik og
ud fra dem lægge et fælles mål. Og så vil
jeg forsøge at skabe nogle rammer, så der
er mulighed for at fortælle de historier, vi
synes skal fortælles, og så det talent, der
er, kan udfoldes«.

Når holdet fungerer

Jeg synes, DR
løber for meget
efter TV 2. Der
er for meget
kopitænkning,
og der mangler
noget selvtillid
Ulrik Haagerup

Om 6 eller 12 måneder, hvordan vil vi så kunne høre i Radioavisen eller se i TV-avisen, at
der er kommet en mand fra Nordjylland til
nyhedsstoffet i DR?
»Det, man vil kunne se og høre, er jo ikke, fordi jeg er kommet. Journalistik er en
holdsport, og udviklingen vil komme,
hvis der er et hold, der begynder at fungere. Et hold, som vil hinanden, og som vil
fortælle historier, som er båret af en ambition om at fortælle den bedst mulige version af historierne. På den måde skal DR
gerne blive stedet, man tyer til, når man
vil have proportioner i tingene, og når
man gerne vil have ryddet op i al den forurening af informationer og underholdning, der er«.
Det er, når ’holdet fungerer’. Hvor fungerer
DR ikke på nyhedsstoffet i øjeblikket?
»Jeg synes, DR løber for meget efter TV 2.
Der er for meget kopitænkning, og der
mangler noget selvtillid, synes jeg. DR
skal turde gå efter de historier, som vi synes, er de rigtige. Det behøver ikke nødvendigvis betyde de højeste seer- og lyttertal«.
Du er selv fra din tid som journalist på Jyllands-Posten kendt og hædret for den dybdegående journalistik. Bliver der plads til den i
DR’s nyheder?
»Helt sikkert. Det er et område, Danmarks Radio kan leve af. Vi kan til gengæld ikke leve af bare at holde mikrofonen og spørge: Hvad er der sket her«.
Men at lave undersøgende journalistik er
jo dyrt og tidskrævende?
»Jeg vil finde plads til det. Hvor meget
kan jeg ikke sige, vi skal jo også være til
stede, når Ungdomshuset stormes af politiet. Den slags reportager er ikke nødvendigvis undersøgende, men de er til gengæld nødvendige«.
Der er vi så ovre i DR’s public service-forpligtelse?
»Jeg har siddet og kigget på det der begreb ’public service-forpligtelse’. Jeg synes simpelt hen, det er så kedeligt, og jeg
tror, vi i DR skal til at tale om public service-lyst i stedet for. Vi er der for at fortælle
historier, og vi skal have lyst til at give den
service til befolkningen. Så det der med
forpligtelse, det gider vi ikke, væk med
det. Det skal bæres af public service-lysten«.
erhverv@pol.dk

Borneo
Oplev det tropiske Sarawak på
denne 15 dage lange rejse med
dansk turleder. Dyreliv, hvide
sandstrande og vandring. Afrejse i f.eks. april. Pris fra kr.
16.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Cambodia
Vietnam og Sydkina 25 dage. En
rundrejse gennem nogle af Sydøstasiens smukkeste landskaber og et møde med 3 meget
forskellige kulturer. Afrejse i oktober. Pris fra kr. 19.980,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Canada
18 dages adventure i det sydvestlige Canada. Oplev British Columbia og Alberta med deres
fantastisk smukke, alsidige og
bjergrige natur. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 18.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Dolomitterne
10 dages let vandring blandt sætere og bjergtinder i et af Italiens smukkeste bjergområder.
Overnatning på hotel af god
standard. Afrejse i f.eks. juli. Pris
fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Frankrig
Monty Blanc. Over 12 dage oplever du intenst bjergene ved
vandring fra hytte til hytte. Afrejse fra juni. Pris fra kr. 6.780,inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Færøerne
5-dages besøg på Færøerne med
highlights fra ø-riget højt mod
nord oplevet via lette vandreture. Afrejse i maj og september.
Pris fra kr. 5.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Grønland
19 dages ekspedition med krydsning af indlandsisen for den virkelig kræsne. Maksimalt 10 delta-gere og to turledere. Afrejse i
f.eks. juni. Pris fra kr. 24.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22
Grønland
Eqi, Diskoøen og isbjerge på 13
dage. Følg i polarforskernes fodspor ved Camp Eqi og nyd vandreture i noget af Grønlands
mest fascinerende natur. Afrejse
juni - august. Pris fra kr. 21.980,inkl. fly www.topas.dk eller
86 89 36 22
Grønland
Pukkelhvaler, slædehunde og isbjerge ved Diskobugten. 12 dages tur er fyldt med alt det bedste fra den Grønlandske natur
og kultur. Afrejse fra juni. Pris
fra kr. 20.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Kina
10-dages tur, hvor vi vandrer på
forskellige passager af Muren og
oplever mange af de store kulturelle seværdigheder i og omkring Beijing. Afrejse fra juni.
Pris fra kr. 11.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Kina
16 dage fra Xi’an til Beijing. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
7.880,-. Afrejse i f.eks. juni. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Korsika
Vandring i de korsikanske bjerge med udgangspunkt i landsbyhus. Smuk natur og autentisk
bjergstemning. 10 dage. Afrejse
juni - oktober. Pris kr. 8.280,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22
Laos
Solnedgang over Mekong, en
uforglemmelig oplevelse. Og intet steds er den smukkere end i
Luang Prabang, den gamle kongeby. 15 dage, afrejse 10.-24/
10.2007. Pris 16900 inkl. rejse og
ophold. Region rejser Tel
9839 2069
www.regionrejser.dk/laos
Madagaskar
Aktiv rejse på 21 dage til øen
med den unikke flora og fauna
samt en venlig, nysgerrig og
smilende lokalbefolkning. Afrejse i oktober. Pris fra kr. 24.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22
Mallorca
En rejse på 8 dage med vandring
gennem Mallorcas smukke bjerge. Overnatning i små hyggelige
bjergpensionater. Afrejse i april.
Pris fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 8689 3622
Marokko
15 dages vintertrekking i Atlasbjergene med flotte landskaber
og spændende berberlandsbyer.
Afrejse fra juni - august. Pris fra
kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 8689 3622
Mellem Amerika
28 dage fra Guatemala til Panama. Pris ekskl. fly og lokal betaling fra kr. 8.830,-. Afrejse i
f.eks. maj. Internationale grupper. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Mongoliet
16 dages rundtur under den fantastiske mongolske himmel
med vægt på at opleve nomadernes liv og landets sælsomme natur. Afrejse i juli. Pris fra kr.
22.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Nepal
Blændende hvide tinder og noget af verdens bedste trekking i
Annapurna eller Everest. Tehustreks på 17-24 dage. Afrejse i
marts. Pris fra kr. 14.980,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 8689 3622
New Zealand
Nyt rejsekatalog er udkommet.
En storslående og betagende natur med sneklædte bjerge, urskove og floder, den ene flottede
end den anden. På cykel Sydøen
rundt med følgebus og dansktalende newzealands leder. Det
kan næppe gøres bedre. 22 dage,
afrejse 22/11-2007.Pris 32985 inkl.
rejse og ophold. (2 restpladser)
Region rejser Tel 9839 2069
www.regionrejser.dk/nz
Papua Irian Jaya
En rejse ud til de spændende
stammefolk med gode vandrestier, vilde floder og et farvestrålende dyreliv. 15 dage. Afrejse i
juli. Pris fra kr. 22.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Peru
21 dage med kultur, natur og
aktive oplevelser. Perus højland
og den gamle Inka kultur. Afrejse fra f.eks. juni. Pris fra kr.
22.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Pyrenæerne
Vandring med base i hyggeligt
bjerghotel - fantastiske udsigter
til nogle af Europas flotteste
landskaber. Afrejse i juli og august. Pris fra 8.980 inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
15 dage fra Delhi til Mumbai. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
4.380,-. Afrejse i f.eks. marts. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Rio
til La Paz. 24 dage overlandrejse i
ekspeditionskøretøj fra Rio de
Janeiro over Argentina til hjertet
af Sydamerika. Afrejse i august.
Pris fra kr. 22.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Indien
Bestigning af Stok Kangri
(6.124m). Udfordrende trek og
bjergbestigning i Ladakh området. 17 dage. Afrejse i august. Pris
fra kr. 20.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Rumænien
Landsbystemning og lette vandreture i de Transsylvanske bjerge mellem vinmarker, blomsterenge og skove. 8 dage. Afrejse i
f.eks. juni. Pris fra kr. 6.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
86 89 36 22

Irland
Vandring ved de Vestirske kystlandskaber. Fine vandreture, store søer og sagnomsprundne steder. Overnatning i Bed & Breakfasts. 10 dage. Afrejse i juli. Pris
fra kr. 8.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Rusland
Hovedvægten på denne 12 dages
tur er lagt på trekking og bestigning af Elbrus på 5642 m. Europas højeste bjerg. Afrejse i
juli. Pris fra kr. 15.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22

Sicilien
Vandreture med base i bjerglandsby. Ture til vulkanen Etna
og øen Vulcano. 8-10 dage. Afrejse april - oktober. Fra kr.
7.480,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Spanien
10 dages vandretur til Picos de
Europa, en af Spaniens smukkeste nationalparker. Med udgangspunkt fra hotel tager vi på
dagsvandreture. Afrejse i april.
Pris kr. 7.980,- www.topas.dk eller 8689 3622
Sydamerika
32 dage fra La Paz til Rio. Pris
ekskl. fly og lokal betaling fra kr.
7.580,-. Afrejse i f.eks. juni. Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Sydgrønland
Bygd til vildmark. Indlev dig i
alle facetter af det sydgrønlandske landskab og mød de gæstfrie
grønlændere på fåreholderstederne. 12 dage. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 12.980,- inkl. fly.
www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Sydgrønland
Explorer. På en uge oplever du et
kontrastfuldt, smukt og varieret
Sydgrønland på egen hånd. Med
lokal kontaktperson tilknyttet.
Afrejse i f.eks. juni. Pris fra kr.
9.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Søhøjlandet
Kajak i Søhøjlandet. 2 dages
grundkursus i havkajak i det
smukke Søhøjland. Lær grundlæggende og økonomisk roteknik. Afholdes fra maj - august.
Pris fra kr. 1.480,- www.topas.dk
eller 86 89 36 22
Tibet/Nepal
24 dage til Nepal og Tibet - heraf
5 dages vandring ved Mt. Kailas
og besøg ved en buddhistisk festival. Pris fra kr. 34.215,- eks. fly.
Fly priser fra kr. 6.645,- inkl. skatter. Turen starter 17/05/07 Internationale grupper.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Toscana
10 dage i det hyggelige landsbyhus La Fontanella. Vandring
med udsigt til Middelhavet, gennem marmorbrud og kastanjeskove. Afrejse fra maj - oktober.
10 dage. Pris fra kr. 7.480,- inkl.
fly. www.topas.dk
eller 8689 3622
Toscana
Vandring fra hytte til hytte med
dagtursrygsæk. Oplev selv utilgængelige bjergområder på tætteste hold. 10 dage. Afrejse i f.eks.
juni. Pris fra kr. 6.980,- inkl. fly.
www.topas.dk eller 86 89 36 22
Vietnam
Syd til Nord på 22 dage. Saigon
og Mekong floden, strandene
ved Hoi An og hovedstaden Hanoi. Ecolodge og Halong Bugten.
Afrejse året rundt. Pris fra kr.
18.480,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 8689 36 22
Vietnam
15 dage. Hanoi, bjergene ved Sapa med Topas Ecolodge og cruise i Halong bugten. Mange afrejsedatoer. Pris fra kr. 14.980,inkl. fly. www.topas.dk eller
8689 3622
Vietnam
15 dages aktiv ferie, hvor naturen i det nordligste Vietnam opleves og udfordres med vandrestøvler, mountainbike og kajak.
Afrejse året rundt. Pris fra kr.
15.980,- inkl. fly. www.topas.dk
eller 86 89 36 22

Bondegårdsferie
Samsø
6 hytter på økologisk landbrug
midt på øen, 2 km fra badestrand. En hytte fra 1900 kr / uge.
Hør nærmere på 8659 0345 eller
www.else-ingvar.dk

Bådferie
Alsace
og Bourgogne. Nyd foråret på de
franske kanaler. Sejl selv i lejet
motorbåd. Priseksempel: 28.04 05.05. kr. 7.840,- for 6-8 personer
i Alsace. Kontakt Amica Tours tlf.
4871 7188. www.amicatours.dk

Campingferie udl.
Grækenland
Flyrejser til Tolo på Peloponnes.
Smukt beliggende campingplads direkte ned til stranden.
LuxTelte med køleskab og senge
- Danske guider - Klassiske udflugter.1uge 28/6 3850 kr - excl
tillæg - Børn under 18år 1⁄2 pris
7023 0720 www.suntours.dk
Kroatien
Busrejser i komfortable hvilebusser med ekstra benplads.
Campingpladser med swimmingpool og strand. LuxTelte
med køleskab og senge - Danske
guider - Gode udflugter. 10dg.
29/6 2550kr - excl tillæg - Børn
under 18år 1⁄2 pris 7023 0720
www.suntours.dk

