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De private mediers brancheorganisation, Danske Medier har ansat Morten 
Langager som ny adm. direktør. Morten Langager kommer med en solid erfa-
ring inden for kommunikation, politisk rådgivning og digital omstilling og skal 
være med til at positionere de danske medier i en tid med stor konkurrence og 
mange forandringer.  
 
Danske Mediers bestyrelse har efter et grundigt arbejde fundet afløseren for Ebbe Dal, der 
efter mere end 25 år i spidsen for først Danske Dagblades Forening og siden Danske Medier 
har valgt at gå på pension senere i år. 1. juni bliver Morten Langager, der kommer fra en stil-
ling som direktør for Kommunikation og Marketing i KMD, Danske Mediers nye adm. direk-
tør. 
 
Trods sine 46 år er det en erfaren herre, der nu skal repræsentere de private medier. Morten 
Langager har en solid baggrund inden for kommunikation, politisk rådgivning, marketing, 
journalistik og som medlem af diverse erhvervsorganisationers bestyrelser. Danske Mediers 
bestyrelse er sikker på, at den har fundet den rette mand til at stå i spidsen for foreningen.  
 
Formanden for Danske Medier, Stig Ørskov, adm. direktør i JP/Politikens Hus: 
  
”Morten Langager har som direktør i landets største it-virksomhed og fra hans virke i it-bran-
chen opbygget et solidt kendskab til den digitale transformation, der i disse år gennemsyrer 
såvel erhvervslivet, interesseorganisationer som Danske Mediers medlemsvirksomheder. 
Kun få matcher hans kompetencer, når det gælder public affairs og kommunikation. Han har 
et stort og bredt netværk, og når dertil lægges en solid journalistisk erfaring, har Morten 
Langager det bedst mulige udgangspunkt for at styrke og modernisere interesseorganisatio-
nen for de frie danske medier,” siger Stig Ørskov, der er adm. direktør i JP/Politikens Hus. 
  
Næstformanden for Danske Medier, Jesper Rosener, adm. direktør i Jysk Fyn-
ske Medier: 
  
”Vores nye direktør har en virkelig stærk erfaring og baggrund. Morten Langager kan med sit 
store drive, handlekraft og passion, komme til at gøre en stor forskel for Danske Medier. 
Dette gør ham til et oplagt valg, og jeg har store forventninger til, at han kan tage “handsken” 
op efter Ebbe, der har ydet en flot indsats,” siger Jesper Rosener, medlem af bestyrelsen i 
Danske Medier. 
  
Ole Søndergaard, medlem af ansættelsesudvalget, adm. direktør for Radio ABC-
gruppen: 
  
”Vi får en direktør, der har en baggrund i bl.a. den offentlige forvaltning og erhvervslivet, 
men også er uddannet journalist. Samtidig har han den praktiske viden om intern kommuni-
kation, der er nødvendig i en brancheorganisation som vores, hvor vi har både små og store 
medlemsvirksomheder,” siger Ole Søndergaard, der er adm. direktør for Radio ABC-gruppen.  
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Den nye direktør for Danske Medier, Morten Langager, glæder sig: 
 
”Jeg er meget begejstret for at få denne mulighed. Jeg har følelsen af at komme hjem. Hjem 
til journalistikken. Det er mit håb og min tro, at jeg sammen med Danske Mediers dygtige 
medarbejdere og medlemmerne kan sætte en stærk og positiv dagsorden om mediernes be-
tydning i Danmark,” siger Morten Langager og fortsætter: 
 
”Vi lever i en verden, hvor vi ser tendenser som fake news, politisk påvirkning af medierne og 
en stigende afstandtagen til journalistikken. Den situation må vi aldrig komme i i Danmark. 
Medierne spiller en helt afgørende rolle i forhold til vores demokrati – både lokalt og på 
landsplan. Medierne er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark, debat og udvikling. 
Det er nogle af de ting, vi skal blive ved med at fortælle og dyrke. Samtidig er medierne i Dan-
mark også arbejdspladser og omsætning. Vi betyder altså ikke alene noget for demokratiet, 
men også for økonomien. Jeg glæder mig til at komme rundt til mediearbejdspladserne i hele 
Danmark, og jeg glæder mig til at skabe en stærk debat om mediernes fremtid i Danmark og 
internationalt. En debat, der skal bygges på viden og indsigt,” siger Morten Langager. 
 
Ebbe Dal fortsætter, som annonceret i efteråret 2017, til maj 2018, hvor han har valgt at gå på 
pension. Morten Langager starter således som ny adm. direktør for Danske Medier den 1. 
juni 2018. 
 
Om Morten Langager 
Morten Langager, 46 år, er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har des-
uden en bachelorgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Han arbejdede først i en 
årrække som journalist på Dagens Medicin, de 3 Stiftstidender, JydskeVestkysten og Mor-
genavisen Jyllands-Posten, inden han i 2001 fik jobbet som kommunikationschef og politisk 
rådgiver, da Lene Espersen blev justitsminister i VK-regeringen. Morten Langager fulgte 
med, da Lene Espersen blev vicestatsminister, og fortsatte til først Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet og siden Udenrigsministeriet, hvor han efter kort tids ansættelse i foråret 2010 tak-
kede ja til jobbet som direktør for kommunikation og marketing i Danmarks største it-virk-
somhed, KMD. I KMD har Morten Langager haft ansvaret for bl.a. kommunikation, marke-
ting, public affairs, CSR og KMD Analyse.  

Morten Langager blev i 2014 valgt til bestyrelsen i Dansk Erhverv, hvor han siden 2016 har 
været 2. næstformand. Han blev tillige i 2014 valgt til bestyrelsen i IT Branchen, hvor han i 
2017 blev medlem af foreningens forretningsudvalg. 

Morten Langager er gift med Tina Nør Langager, der siden 2015 har været formand for Ergo-
terapeutforeningen. Parret, der netop har købt et nedlagt landbrug i Roskilde, har sønnerne 
Laurits og Jeppe på henholdsvis 13 og 11 år. Når den ikke står på arbejde, bruges tiden på 
cykling, golf, bøger og rejser. 

 
Om Danske Medier – de private mediers talerør 
Danske Medier er samlingspunkt for 300 medievirksomheder med tilsammen omkring 1.000 
medier. Danske Medier er de private, professionelle mediers talerør i forhold til danske og 
internationale myndigheder og arbejder med alle spørgsmål af betydning for medierne. Som 
brancheforening arbejder Danske Medier på at forbedre mediernes rammevilkår i hele værdi-
kæden gennem interessevaretagelse både i Danmark og i EU. 

Danske Medier er stedet, hvor medlemmerne kan få råd og vejledning om juridiske emner 
som ophavsret, markedsføring, persondata og medieret – samt om distribution, både analogt 
og digitalt, og svar på spørgsmål om blandt andet nye publiceringsformer, uddannelse, abon-
nements- og annoncesalg. Læs mere på www.danskemedier.dk. 

http://www.danskemedier.dk/
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Kontaktinformation 
For yderligere kommentarer kontakt bestyrelsesformand Stig Ørskov på telefon: 2345 3945 
og tiltrædende adm. direktør Morten Langager på telefon: 2027 8771. 
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