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- det gør du ikke

Banale råd, som ofte bliver overset
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• Særlig rådgiver for finansminister Kristian Jensen
• hjælper stadig med debatindlæg

• Tidligere debatredaktør på Dagbladet Børsen
• sorterede i andres meninger

• Tidligere taleskriver og ”neger” for Anders Fogh Rasmussen
• skrev bl.a. nytårstaler, grundlovstaler, landsmødetaler og kronikker

• Tidligere embedsmand i Finansministeriet, Dansk Industri, 
Socialministeriet, Fødevareministeriet, Venstre og Udenrigsministeriet



Hvorfor debatindlæg?

• Aviserne kan lide det
• Det skaber ”community”, fællesskab mellem medie og læser

• Det er billigt

• Det giver mulighed for ”views” ved siden af ”news” og dermed lidt smæk for 
skillingen

• Politikerne kan lide det
• De kommer i avisen og bliver set (en ”gratis” annonce)

• De skal ikke igennem et filter i form af en journalist – og kan dermed 
henvende sig direkte til borgeren



MEN

• Aviserne behandler stoffet stedmoderligt
• Debatten bliver en skraldespand

• Debattørerne benytter forstår ikke mediet
• Ingen gider læse skidtet

• Derfor: OVERVEJ AT LADE VÆRE
• eller overvej i det mindste, om det er nødvendigt



Den gode debatredaktør ønsker:

• En kendt – eller vigtig – skribent 
• borgmester, kommunaldirektør o.lign. kan godt gå an
• et rigtigt menneske er bedre

• … med noget relevant på hjerte
• her begynder det at halte

• … som kan formulere sig
• her går det som regel galt

• MEN er der overhovedet en redaktør til stede?
• man kan godt tvivle, når man læser lokale medier



De banale råd

• Gør det relevant

• Gør det personligt

• Gør det præcist

• Gør det let

• Frem for alt: gør det kort



Find din 
borgmester





Find 
pointen



Find Sofie 
Valbjørn
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bykongen
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bykongen
- og dog



Find jeres egen (borgmesters) stil

• Forskel på hvad man er kendt for og vil være kendt for
• Hyggelig? Sjov? Saglig? Visionær?

• Forskel på medier
• Hvis lokalmedierne ikke redigerer, så må I gøre det

• Forskel på lokalområder
• Man må selvfølgelig respektere de lokale skikke

• … men det ville måske også være rart om læserne fik noget ud af det

• Forskel om man skal svare eller sætte en dagsorden
• … men måske skulle man gøre begge dele?


