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Ny situation med stora utmaningar för 
Dansk Journalistforbund  

Efter helgens turbulens står det danska journalistförbundet inför en ny situation. Att 
återfå medlemmarnas tillit blir den största utmaningen, säger nya ordföranden Tine 
Johansen.  

– Det är medlemmarnas intressen, inte interna stridigheter, som ska stå i fokus. 

Uttalandet kommer från Tine Johansen under en intervju med Journalisten. Fram till i 
söndag var hon vice ordförande i Dansk Journalistforbund. 

Som Journalisten tidigare rapporterat lämnade danska tidningen Journalistens 
chefredaktör, Øjvind Hesselager sin stol, vilket meddelades i fredags. Två dagar 
senare avgick förbundets ordförande, Lars Werge. 

Anledningen till att chefredaktören slutade – det skedde genom ett ömsesidigt avtal – 
är inget som Tine Johansen vill kommentera: 

– Vår ordförande fick mandat att förhandla fram ett avtal med chefredaktören. 
Beslutet skedde under ett slutet styrelsemöte. Mer än så kan jag inte säga, säger 
Tine Johansen. 

Styrelsen håller på att tillsätta en tillfällig chefredaktör och ska i dag eller i morgon ha 
ett namn på plats, berättar Tine Johansen och fortsätter. 

– Så snart förbundsstyrelsen samlats efter sommarsemestrarna ska vi diskutera 
vilken profil vi vill att den nya chefredaktören ska ha och därefter utlysa tjänsten. 

Enligt Dansk Journalistforbunds stadgar ska vice ordförande träda in som 
ordförande när omständigheterna så kräver. Vilket de gjorde i söndags när Lars 
Werge kallade till extra styrelsemöte med anledning av den kritik som väckts efter 
hans uttalanden kring chefredaktörens avsked – har redaktören för danska 
Journalisten redaktionell frihet eller inte? 

På Journalistens fråga om samma kritik fanns inom förbundsstyrelsen, svarar Tine 
Johansen: 

– Uppriktigt talat, så hann vi inte prata om det. För innan diskussionen kom igång 
valde Lars Werge att avgå och lämna alla sina uppdrag och det med omedelbar 
verkan. Det beklagar jag verkligen. Självfallet respekterar jag beslutet, men jag hade 
aldrig drömt om att bli ordförande. 
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Enligt Tine Johansen kommer förbundsstyrelsen att utvärdera den senaste tidens 
händelser och skapa enighet kring hur förbundet kommer vidare. Hennes 
huvudbudskap är att det inte ska finnas något tvivel om att det ska finnas redaktionell 
frihet på förbundets tidning. 

– Att det kommit signaler om att chefredaktörens redaktionella frihet varit ifrågasatt är 
jag mycket ledsen för. Det är ju en fråga som Dansk Journalistforbund kämpat och 
kämpar för. I denna nya situation som uppstått är det den viktigaste frågan för 
förbundsstyrelsen, att återfå medlemmarnas tillit. 

Dansk Journalistforbunds kansli har de senaste åren skakats av skandaler med 
inslag av en sexistisk kultur, otillåtet förhållande mellan chef och underordnad samt 
med en tystnadskultur till nackdel för arbetsklimatet, vilket Journalisten berättat om. 

Utmaningarna har med de två senaste avgångarna skapat ytterligare press på 
förbundsstyrelsen att få en organisation i balans. 

– Vi är verksamma i en bransch där allting konstant ändras, så har det varit också 
hos oss. Nu är det förbundsstyrelsens uppgift att skapa kontinuitet och stabilitetet för 
att kunna leda förbundet framåt, säger Tine Johansen. 

Samtidigt lägger förbundsstyrelsen locket på – inga ledamöter utom Tine 
Johansen vill svara på frågor när danska Journalisten kontaktar dem. 
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