
Fra: Martin Sundstrøm    DR Videnskab <MASU@dr.dk> 

Dato: 6. april 2016 kl. 13.52.12 CEST 

Til: "mogens.jensen@ft.dk" <mogens.jensen@ft.dk> 

Emne: DR's public service forpligtigelse trues  

Kære Mogens Jensen, 

 

Jeg skriver til dig som medieordfører for S. I dag har DR's ledelse meldt ud, at flere afdelinger skal 

flytte til Århus og Aalborg. En beslutning, som jeg noterer og egentlig ikke vil indvende noget 

imod, når andre arbejdspladser også deles ud over landet. 

 

Det som desværre også er meldt ud i dag er, at afdelingen DR Videnskab ikke bare flytter til 

Aalborg med radio- og web-journalisterne, men fagredaktionen for TV nedlægges fuldstændigt fra 

1. jan 2017. 

 

Det er jeg meget bekymret over, da det i mine øjne skader DR's evne til at yde public service. Der 

vil altså ikke længere blive lavet videnskabs-tv om forskning og læring i DR. Der hersker ingen 

tvivl om at når man lukker TV-fagredaktionen, så mister man faglighed og formidlingen af 

videnskab på TV vil i praksis dale markant og måske helt forsvinde i Danmark. 

 

I en tid, hvor det er vigtigt at unge naturvidenskabs-interesserede også kan spejle sig i 

medieudbudet, blive inspireret og følge med, så unge kan bevare interessen for naturvidenskabelige 

uddannelser, syntes jeg denne nedlæggelse er et kæmpe problem, som er med til at underminere det 

som DR skal kunne. 

 

Jeg er som sådan ligeglad med min egen stilling nedlægges, da jeg ikke kan flytte til Aalborg pga 

min familie og børn i København, men det ligger mig meget på sinde at der i Aalborg bevares en 

TV-videnskabsredaktion, som kun tæller en håndfuld fastansatte mennesker. 

 

Vi er vokset op med "Vitek", "Faktisk", "Kvant", "Viden om" og mange andre serie, og det er slut 

nu med dagens beslutning. 

 

Jeg står til rådighed for alle spørgsmål og alt jeg kan hjælpe med. 

 

Mange hilsner 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Sundstrøm 

Redaktør, DR Videnskab 

 

DR Byen 

Emil Holms Kanal 20, opg.1-4 fl 

DK-0999 København C 

Mobil: +45 3020 0790 / Email: masu@dr.dk 

www.dr.dk<https://ex07.dr.dk/OWA/redir.aspx?C=cIas9y1kLkqRP2BY-

Yce44yk9tUMGNEIh1n8GVjxL2341FHqAK6hRTsQet2abN_cqojZU0waMGs.&URL=http%3a%

2f%2fwww.dr.dk%2f> 
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