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KONTAKT! er årets tema
Redaktørernes Døgn er Danske Mediers årlige kon-
ference for redaktionelle ledere. I 2018 handler 
den om, hvordan vi i mediebranchen skaber mere 
og bedre kontakt. Først og fremmest til brugerne, 
unge som gamle, borgere og beslutningstagere. Men 
også kollegialt til hinanden på tværs i branchen. Til  
medarbejdere. Til kilder. Sponsorer, annoncører og 
leverandører. Til forskning, foreninger og organisa-
tioner.

Det er en rød tråd i programmet, hvordan du som 
leder styrker sit medie ved at pleje og udvikle kon-
takten i det netværk af relationer, virksomheden 
uomgængeligt indgår i. Vel at mærke på baggrund af 
aktuel viden om, hvad der virker. Hvad lykkes andre 
medier med? Hvad virker i andre brancher? Hvad  
siger forskningen? Og hvad kan vi regne med, at frem-
tiden bringer? Årets tema er fattet i korthed. 

KONTAKT! Keep it simple, stupid …

• Keynotes

• Gravertopmøde

• Talkshops

• Paneldebat

• Workshop

• Walk and talk

• Lounge

• Gallamiddag

TID
Tirsdag d. 25/9 til 26/9 2018
Kl. 10:30-10:30

STED
Hotel Svendborg, 
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

ARRANGØR
Danske Medier

TILMELDING 
danskemedier.dk/events/redaktoerernes-doegn-2018

LÆS MERE 
rd.danskemedier.dk

24 forrygende, 
faglige og 

festlige timer



10.00 - 10.30 Ankomst og registrering

10.30 - 12.30 Branchens troværdighed og brugernes tillid

10.30 Velkomst 
v/Bente Johannessen, chefredaktør hos Sjællandske Medier

Som formand for Redaktionelt Udvalg i Danske Medier byder Bente Johannessen os velkom-
men til 24 timers fagligt forrygende og festligt fællesskab. Men hov – måske du allerede har 
tyvstartet. Vi står klar med kaffe og brød allerede klokken 10 på Hotel Svendborg. Derfor. 
Hold dig ikke tilbage – kom frisk og tidligt - sig hej til dine redaktørkolleger. Fra hele medie-
branchen i hele landet.

Introduktion 
v/Morten Langager, administrerende direktør for Danske Medier

Ny dreng i klassen. Morten Langager overtog 1. juni rorpinden i Pressens Hus. Helt grøn er 
han nu ikke. Har arbejdet som journalist, særlig politisk rådgiver og kommunikationsdirektør. 
For at nævne i flæng. Som branchens fælles talerør tænker vi, at det er værd at høre hans syn 
på branchens tilstand, inden han giver ordet videre til konferencens vært, Aslak Gottlieb.

10.45 Er vi tillidsværdige?
v/Bjarne Schilling, Læsernes Redaktør på Politiken og præsident for Organization of News 
Ombudsmen

Redaktørernes Døgn åbner med en ganske særlig redaktør på scenen. Så vidt vi ved, findes 
der kun tre af slagsen i hele landet: Læsernes eller seernes redaktør. På en fremskudt forpost 
i frontlinjen befinder Bjarne Schilling sig hver dag som Politikens bindeled mellem redak-
tionen og brugerne. Mens forskerne gennem anonymiserede spørgeskemaundersøgelser hvert 
år måler brugernes tillid til medierne, er Bjarne den praktiske empiriker, som er i personlig 
kontakt med tusindvis af brugere. Gennem udvalgte cases fra sit daglige arbejde, viser han os 
eksempler på, hvad der gør medierne tillidsværdige - og det modsatte. 

11.15 Fakta – en fælles sag
v/Kristoffer Egeberg (Norge), chefredaktør på faktisk.no

Det minder om en journalistisk andelstanke, når de største norske nyhedsmedier med mediet 
faktisk.no sammen danner skjoldmur mod misinformation og spin. Men det er mere end som 
så. Der er også tale om udviklingen af et nyt format – endda en ny journalistisk genre, hævder 
Kristoffer Egebjerg. Han er chefredaktør for et halvandet år gammelt medie, med boomende 
besøgstal som mere end indikerer, at brugerne i stor stil efterspørger fakta. Vi får et bud på, 
i hvilken form de skal leveres. Og et kig bag de redaktionelle frontlinjer hos det norske suc-
cesmedie.

NB – oplægget er på norsk

11.45 Panel: Sådan vinder vi brugernes tillid
v/Vibeke Borberg, forskningschef på DMJX | Michael Dyrby, chefredaktør for B.T. | Sandy 
French, direktør i DR Nyheder

Moderator: Morten Langager, administrerende direktør i Danske Medier 

Tale er sølv. Tillid er guld. Danske nyhedsmedier scorer højere på troværdighedsindekser 
end mange udenlandske. Alligevel udstilles journalistfaget gang på gang som utroværdigt. I 
denne paneldiskussion spørger vi: Hvor er hunden begravet og hvordan løser vi det fælles  
strukturelle problem? Hvilket ansvar har det enkelte medie? Og hvilke områder løser vi i  
fællesskab? 

12.30 - 13.15 Frokost
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13.15 - 15.30

Talkshops

FREMTIDEN

 VÆRT: 
Isabella Hindkjær

VICE NORDICS

FORRETNINGEN

VÆRT:  
Stine Carsten Kendal

INFORMATION

FORSKNINGEN

VÆRT: 
Ralf Andersson

SDU

13:15 Ida Nyegård Espersen, 
journalist på Berlingske

Velkommen til 
Underverden – 
du er selv hoved-
personen

Berlingske udgav i juni 
2018 en interaktiv digital 
feature om narkomiljøet i 
Danmark – både udenfor 
og indenfor fængsels-
murene. Tekst, lyd og 
billede spiller dramatisk 
sammen, når brugerens 
valg skaber en rolles-
pilslignende, men stadig 
journalistisk dramaturgi. 
Ida Nyegård Espersen var 
som prisbelønnet graver-
journalist en af de bærende 
redaktionelle drivkraft 
på produktionsholdet. I 
denne talkshop viser hun, 
hvordan interaktivt jour-
nalistisk indhold fungerer.

Søren Ipland, 
adm. dir. på Føljeton

E-mailens anden 
guldalder

Ok. Faxen kommer nok 
ikke tilbage. Men e-mail 
lader sig tilsyneladende 
ikke slå ihjel af hver-ken 
sociale medier eller GDPR. 
Det er en stolt direktør, 
som kan fortælle, at det 
startup-medie, han står i 
spidsen for, efter bare 3 år 
i marked-et giver overskud. 
Guldægget? Et dagligt 
nyhedsbrev udsendt med 
e-mail. Føljeton modtager 
et betragteligt mediestøtte-
beløb. Så nu er det pay back 
time, og vi får opskriften på 
det nyhedsbrev, som i stil 
og tone har dannet skole 
i store dele af den danske 
nyhedsbranche.

Lene Heiselberg, 
medieforsker hos DR

Dem under 40 

Dybdeinterviews, obser-
vation, mobiletnografi og 
fokusgrupper. Psyko- 
fysiologiske målinger som 
svedmålinger, eye tracking, 
EEG til test af medieind-
hold … Stop, stop, stop. Vi 
kommer aldrig i mål. Hjælp 
os for pokker bare med 
at lære vores brugere at 
kende! Jamen, ok. Det er, 
hvad denne talkshop går ud 
på. Lene Heiselberg bruger 
op mod 50 % af sin tid på 
at omsætte sin viden til 
operationelle værktøjer på 
redaktionen. Casen i denne 
talkshop er DR Medieforsk-
nings brugeranalyse af den 
voksne målgruppe under 
40 år.

13.50 Joeri Nortier (Holland) er 
Product Manager på  

BNR Nieuwsradio 

Radio er død – 
lyd lever

Sådan lød budskabet fra 
tech-guruen Ben Hammer-
sley på Radio Days Europe 
tidligere på året. Vi mener 
nu ikke, at radio er død. 
Men abonnerer gerne på 
historien om audiofor- 
matets nye guldalder. 
Det gør Joeri Nortier fra 
Hollands førende, kom-
mercielle nyhedsradiosta-
tion også. Som product 
manager tager han turen til 
Svendborg fra Amsterdam 
for at indvie os i, hvordan 
man som kommerciel 
radiostation udvikler ny-
hedsprodukter i kategorien 
radio on demand. Vel at 
mærke under hensyntagen 
til de vilkår, radiostationen 
som privat medie eksisterer 
på.

Tor Nonnegaard- 
Pedersen,  

partner i Implement  
Consulting Group

Fuck bundlinjen!

Nej, det skrev vi ikke. Vi 
synes det heller ikke. Men 
i publicistiske virksom-
heder er de redaktionelle 
medarbejdere optaget og 
motiveret af tusind andre 
ting end virksomhedens 
årsresultat. Så hvordan 
designer og driver man 
strategiprocesser i virksom-
heden? Helst så poten-
tialet i medarbejdernes 
idealistiske drivkræfter 
forløses med respekt for 
forretningen og vice versa? 
Casen i denne talkshop er 
Berlingske Medias aktuelle 
implementering af kon-
cernens strategi, som Tor 
Nonnegaard-Pedersen er 
konsulent på. 

Lisbeth Knudsen,  
tværgående redaktør på  

Mandag Morgen/Altinget 

Wrestling Google 
and Facebook

Undskyld det anglofile 
rubriksprog. Det var en 
freudiansk fortalelse. Vi 
spørger i stedet på dansk: 
Kan vi standse disrup-
tionen og globaliseringen 
eller indflydelsen fra de 
gigantiske, globale virk-
somheder? Sådan lyder 
det i forskningsrapporten 
Globaliseringen af den 
danske mediebranche, 
som Tænketanken Man-
dag Morgen står bag. Og 
dermed Lisbeth Knudsen, 
som i denne talkshop svar-
er på spørgsmålene: Hvad 
er der sket, efter rapporten 
blev udgivet?  Hvad er den 
brugt til? Og hvad bør me-
diebranchen stille skarpt 
på nu?rd
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13.15 - 15.30

Talkshops

FREMTIDEN

 VÆRT: 
Isabella Hindkjær

VICE NORDICS

FORRETNINGEN

VÆRT:  
Stine Carsten Kendal

INFORMATION

FORSKNINGEN

VÆRT: 
Ralf Andersson

SDU

14:25 Cecilia Valsted og Lars 
Brask, Co-founder af  

Indieframe  
 

Journalistik uden 
grænser

Cecilia Valsted og Lars 
Brask kom ud af DR- 
programmet Løvens Hule 
med en pose penge, som 
Hummel-chefen Christian 
Stadil har investeret i deres 
digitale markedsplads for 
kritisk journalistik fra hele 
verden. Vi kniber os selv 
i armen: Er deres digitale 
forretningsmodel virkelig 
bæredygtig? Og spørger 
dem hvad det er for en 
redaktørrolle, de er ved 
at opfinde? Med hvilken 
betydning for fremtidens 
journalistik.

Claes Senger Holtzmann, 
data- og analyseredaktør 

og digital chefredaktør 
Jørn Broch hos JFN 

Månedlige 
målinger – af 
medarbejderne!

Intensiv dataanalyse er 
rygraden i JydskeVest-
kystens digitale totalom-
stilling, som Jysk Fynske 
Medier nu udbreder til alle 
koncernens titler. Metrics 
bliver blandt andet brugt 
i månedlige medarbejder-
samtaler til at analysere, 
hvordan den enkelte jour-
nalists artikler performer, 
herunder konverterer til 
salg. Et redaktionelt knæ-
fald for læserne? KPI- 
knepperi? Overvågning? 
Vi hører om den dybere 
mening og de publicistiske 
konsekvenser af  
omstillingen.

Jakob Ohme (Tyskland), 
forsker på Syddansk  

Universitet og University 
of Amsterdam  

Luk røven og stem!

Sådan lød det bramfrit fra 
en murerlærling, da SDU 
og de fynske nyhedsmedier 
i fællesskab med en live 
fokusgruppe skød projektet 
STEM’RNE i gang. Men 
så nemt skulle det ikke 
være at indfri projektets 
ambition, som var gennem 
engagerende valgdækning 
på sociale medier og ved 
events at mobilisere 80 % 
af de 18-25-årige vælgere 
på Fyn ved kommunal- 
valget i 2017. Jakob Ohme 
var en af forskerne, som 
fulgte projektet. 

Hør, hvad han lærte og 
hvad projektet lærte af 
ham.

NB – talkshoppen er på 
engelsk

15.00 - 15.30 Kaffepause
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15.30 - 17.15 Gravertopmøde

15:30 Giv magten modspil – Udfordr. Ytr. Ændr.
v/Mette Bock, kulturminister

Med disse kryptiske bydeformer provokerer kulturministeren os helt frem i stolen. Som tid-
ligere chefredaktør og administrerende direktør på JydskeVestkysten og senere programdi-
rektør i DR mener hun ikke, at medierne altid lever op til de journalistiske idealer, man kan 
forvente af en offentligt subsidieret branche. Svigter medierne deres kerneopgave i det post-
demokratiske samfund? I dette oplæg bliver salen inddraget i direkte konfrontation med min-
isteren, som dermed kaster sig selv for løverne.

16.00 Redaktioner i alle lande: Foren jer!
v/Wolfgang Krach, chefredaktør på Süddeutscher Zeitung

Panama og Paradise Papers bliver af mange set som den undersøgende journalistiks svar på 
magtens mørkelagte globalisering. Nu får du chance for at komme helt ind i maskinrummet 
bag de to graverjournalistiske superprojekter. Som chefredaktør på Tysklands største, lands-
dækkende omnibusavis var Wolfgang Krach en af hovedarkitekterne bag det grænse- og  
koncernoverskridende redaktionelle samarbejde. På scenen i Svendborg tager han os med fra 
det første datalæk og peger projekterne ind i vores fælles journalistiske fremtid.

NB – oplægget er på engelsk

16.25 Vågn op: Watergate er lysår siden
v/ Joris Luyendijk, prisbelønnet graverjournalist på blandt andet The Guardian og  
bestsellerforfatter

Graverjournalistikken har det godt! Det har vi lige set med Panama og Paradise Papers som to 
gode cases. Problemet er blot, at skrupelløse magthavere er ligeglade. Uagtet hvilke afsløringer 
og grundig dokumentation, dygtige journalister graver frem, bliver konsekvenserne for magt-
misbrugerne mindre og mindre, og dygtige populister misbruger de resultater, pressen leverer. 
Pressen mister momentum som fjerde statsmagt. Hævder i al fald hollandske Joris Luyendijk. 
Som graverjournalist, der blandt andet har brugt to år i Londons finansverden og skrevet for 
The Guardian, udtaler han sig med en vis vægt, når han i denne keynote argumenterer for, at 
branchens arvesølv på afgørende områder anløber.

NB – oplægget er på engelsk

16.50 Dobbeltinterview med Joris Luyendijk og Wolfgang Krach
v/ Jacob Nybroe, chefredaktør på Jyllands-Posten

Hvad siger de to keynote-speakere om graverjournalistikkens tilstand og dens fremtid? Er de 
skønne fælles anstrengelser forgæves? Hvordan udvikler og genopfinder branchen sin legi- 
timitet? Jacob Nybroe interviewer konferencens to supereuropæiske koryfæer og modererer 
spørgsmål fra salen.

NB – interviewet er på engelsk

17.15 - 18.00 Pause
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Lounge

18.00 Rock ’n roll leadership 
v/ Asger Steenholdt, guitarist i Big Fat Snake og Hans Fagt, professionel musiker og  
adjunkt på CPH Business

Big Fat Snake knækkede efter næsten 15 års samarbejde som Danmarks største stadion-rock-
band næsten helt over i en krise. Det skete, da bandets guitarist og medstifter blev bedt om at 
forlade gruppen. Redningsplanen bestod blandt andet i, at Asger Steenholdt skiftede rollen 
som bassist ud og tog lead guitaren mellem hænderne. Men han påtog sig også opgaven at lede 
gruppen tilbage på sporet og væk fra forlis. Med sin guitar på knæet og Hans Fagt bag trom-
merne fortæller han i et underholdende oplæg om den vanvittige opgave at lede et team, som i 
sagens natur består af rebeller. Vel at mærke med respekt for rockens rebelske natur.

Middag

19.00 Gallamiddag med festtaler 
v/Hotel Svendborgs Cittaslow-certificererede kokke, Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik 
Bjerager, og aftenens hemmelige taler

Årets brag af en middag holder vi på hotellet. Her er køkkenet Cittaslow-certificeret. Det bety-
der blandt andet, at middagen efter toskansk slow food-forbillede tilberedes med særlig omhu 
og respekt for områdets råvarer og omgivelsernes æstetik. Som årets publicist har Erik Bjer-
ager indvilget i at holde årets festtale, mens vi af indlysende årsager ikke kan afsløre navnet på 
årets hemmelige gæstetaler. Det gør vi først under kaffen.
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07.00 - 09.00 Morgenmad

08.00 - 08.45

Walk & Talk

Afterparty i provinsen
v/Lasse Bo Handberg, teaterchef på Mungo Park

Konferencens traditionelle løbetur er skiftet ud med en gåtur. Dagens morgenvært for kon-
ferencens A-mennesker er barnefødt og bosiddende i Svendborg. Han viser os byens bedste 
udsigtspunkter og fortæller uddrag af sin historie med byen. Men tag ikke fejl. Der bliver ikke 
nogen sweet talk. For med en karriere som teaterchef på fremtrædende scener i tre forskellige 
landsdele, kender Lasse Bo Handberg anmelder-pressen indefra. Og lyttere til P1’s Søndags-
frokosten vil vide, at den 45-årige svendborggenser har stærke holdninger, også til andre dele 
af nyhedsmedierne end bare kulturjournalistikken. Dem deler han med os på denne gåtur, som 
konverteres til en morgenmadssession, hvis vejrliget fordrer det.

09.00 - 10.30

Workshop

Valget kommer. Tag med i Løsningernes Rum
v/Gerd Maria May, udviklingschef i Jysk Fynske Medier, fellow fra Constructive Institute

CoJo, altså konstruktiv journalistik, vinder frem i hele verden. Den kritisk, løsningsbaserede 
tilgang til de historier, vi sender i omløb, lader til i særlig grad at tiltale yngre segmenter. Altså 
fremtidens brugere. I denne workshop udvikler vi sammen i salen idéer til, hvordan det kom-
mende folketingsvalg kan dækkes på andre måder, end som om Danmark i tre uger udgjorde 
en veritabel krigszone. Metoden hedder Løsningernes Rum. Den er designet på Constructive 
Institute, hvor Gerd Maria May var fellow indtil for nylig. Nu er hun tilbage som chef i Jysk 
Fynske Medier. Og på Redaktørernes Døgn tager hun os med ind i en ny verden af redak-
tionelle idéer og løsninger. Med få og enkle ledelsesgreb demonstrerer hun, hvordan vi med 
valget som case gennem vores journalistiske dækning optimerer og udvikler kontakten med 
vores publikum.

Redaktørernes Døgn arrangeres af Danske Medier

Pressens Hus
Skindergade 7
1159 København K
33 97 40 00
mail@danskemedier.dk

Program
Aslak Gottlieb
ag@danskemedier.dk

Konference, kommunikation m.v.
Morten Kamper
mka@danskemedier.dk

Tilmelding
danskemedier.dk/events/redaktoerernes-doegn-2018
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