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Hans Rossiné har ikke bare 
vært dårlig dramasjef for NRK, 
de 12 årene sett under ett. Han 
fikk dramatisert aktuelle nor-
ske bøker (f.eks. Berlinerpople-
ne), fikk drevet opp seertallene 
på mange prosjekter og avslut-
tet med Halvbroren, selv om det 
strengt tatt er Peter Wallace, 
sjefen for NRK ekstern, som 
skal ha hovedæren for den. 

Autoritær og arrogant
Men tre ting står igjen i en 
mørk krok: Slitasje, svake sam-
arbeidsevner og prestisjepro-
sjektet Erobreren.

Rossiné kom til NRK fra Dag-
bladet. Han kom uten erfaring 
med å lede kreative miljøer og 
prosesser. Det klarte han aldri 
å bli god nok til. Flere kilder 
har fortalt om en autoritær, ar-
rogant og lite inkluderende 
lederstil og et regime der kriti-
kerne ble parkert. For eksem-
pel har to kjente filmskapere, 
Sara Johnsen og Pål Sletaune, 
aldri hatt ett oppdrag under 
Rossiné. 

Manglet tillit 
Kritikerne har måttet ytre seg i 
mediene. Et titall norske regis-
sører og skuespillere har gått 
ut mot dramasjefen i kronik-
ker, og ordvalget har vært nå-
deløst. 

Hans Rossiné hadde ganske 
enkelt ikke tillit i de miljøene 
han skulle ha tillit i. Han måtte 

gå av. I går gjorde han det.

Fiaskoen Erobreren
Erobreren var NRKs største 
dramasatsing noensinne, men 
ble en fiasko på alle vis. Kri-
tikerne vendte tomlene ned, 
seerne falt av og kostnadsmes-
sig ble det en viss ståhei da all-
mennkringkasteren NRK ikke 
ville oppgi noen sum, selv om 
alle eksterne produksjonssel-
skaper er nødt til det i forbin-
delse med søknader om stat-
lige penger.

Til slutt krøp NRK til korset 
og oppga summen 52 millio-
ner kroner, men da hadde de 
ikke regnet på samme måte 
som eksterne produsenter må 
gjøre. Om de hadde regnet inn 
utstyrsleie og stab, ville sum-
men blitt betraktelig høyere. 

På vei ut i fjor
Mine kilder har fortalt at Hans 
Rossiné har vært på vei ut en 
stund. Programdirektør Per 
Arne Kalbakk bekrefter på sett 
og vis dette når han sier til 
NRK.no at de har vært i dialog 
med Rossiné om andre oppga-
ver siden våren 2012:  

«Vi la dette på is da det stor-
met som verst før jul, men har 
tatt opp dialogen igjen etter 
nyttår», sier Kalbakk

Sjefsstilling på åremål har 
vært diskutert. Daværende 
kringkastingssjef Einar Førde 
opphevet åremålene til både 
dramasjefen og andre NRK-sje-
fer da Oddvar Bull Tuhus ble 
sjef for NRK Drama. 

Åremålet har neppe vært pro-
blemet her, selv om det ville 
gjort det enklere å kvitte seg 
med, eller flytte Rossiné ved 
hjelp av et åremål.

Andre sider ved hans arbeids- 
og væremåte har skapt større 
utfordringer. 

Ny sjef utenfra 
Den nye dramasjefen i NRK må 
vise betydelig bedre samar-
beidsevner med de eksterne 
miljøene og annerledes ten-
kende kreative. I Hans Rossinés 
sjefstid har det eksterne pro-
duksjonsmiljøet i Norge man-
gedoblet seg, og det er ikke 
overraskende om den nye sje-
fen kommer nettopp derfra.

NRK får nå sjansen til å legge 
en ny kabal for en ny tid, men 
det betyr også at alle parter må 
legge gamle strider bak seg. 
Twitter.com/Kvalshaug

Slutt. Hans Rossiné måtte gi seg 
som NRKs dramasjef etter massiv 
kritikk.
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Nysirkus. Cirque du Soleil hadde i 
går premiere på sitt show Alegria i 
Oslo Spektrum. Møt to av danserne 
på ap.no/kultur.

Folkemusikk. Odd Nordstoga og 
Ingebjørg Bratland har gått sammen 
om ny plate og turné. Les på ap.no/
kultur.
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Den rødgrønne regjerin-
gens kulturløft har tilført 
betydelige midler til 
kulturlivet, men  
publikumsantallet har 
vært stabilt gjennom hele 
perioden.  
Foto: Carl Martin nordby

men at man ikke bare kan se på 
publikumstall for å vurdere virk-
ningen av Kulturløftet. 

– Vi har selv satt ned et utvalg og 
bedt om en kritisk gjennomgang 
av Kulturløftet som er gjennom-
gått etter 2005. Den utredningen 
får vi på mandag. Vi har også vært 
opptatt av at flere skal nyte godt 
av kulturtilbudet. Det er viktig for 
demokratiet at vi har et levende 
kulturliv. 

– Er du fornøyd med at Kultur-
løftet ikke har gitt større publi-
kumsvekst?

– Nei, vi har enda høyere ambi-
sjoner enn dette. 
eldrid.oftestad@aftenposten.no

Publikumstallene totalt

m Jeg tror at 
det er mulig  

å nå ut til flere  
gjennom å satse  
systematisk på  
publikums- 
utvikling. Men  
det er ressurs- 
krevende.
q
Ingrid E. Handeland,  
direktør i Norsk  
publikumsutvikling


