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Priser til DR i 2020 

 
TV-priser til DR 

Januar 

• Prisen for ’Årets bedste øjeblik’ ved Reality Awards 2020 til 'Gift ved første 
blik' - Christina & Michael skal springe i faldskærm. 

 
Ni priser til DR ved uddelingen af TV-Prisen 2020, arrangeret af Producentforeningen: 
 

• Bedste børneprogram: Ultra smider tøjet, produceret af Warner Bros. Danmark 
til DR Ultra 

• Bedste TV-serie: Fred til lands, produceret af Motor i co-produktion med DR 
Drama til DR 1 

• Årets nyskabelse – underholdning: Mig Mig Mig, produceret af DR Ung Tv til 
DR3 

• Bedste livsstilsprogram: Danmarks bedste portrætmaler, produceret af Mastiff 
til DR1 

• Bedste factual entertainment: Anderledes som mig, produceret af Mastiff til 
DR1 

• Årets nyskabelse – fakta: Mormor på mandejagt, produceret af Pineapple 
Entertainment til DR1 

• Bedste dokumentar: Olegs Krig, produceret af Final Cut for Real til DR2 
• Bedste faktaserie: Jagten på den sidste dinosaur, produceret af Pipeline 

Production til DR2 
• Bedste reality: Øen, produceret af Metronome Productions til DR1 

 
Fem Robert-priser til DR Drama ved Danmarks Film Akademis fejring af det seneste års 
film- og tv-præstationer. 
 

• Årets tv-serie: ’Bedrag III’ – hovedforfatter Jeppe Gjervig Gram 
• Årets bedste kvindelige hovedrolle i tv-serie: Maria Rich i ’Bedrag III’ 
• Årets bedste mandlige hovedrolle i tv-serie: Morten Hee Andersen i ’Fred til 

lands’ 
• Årets bedste kvindelige birolle i tv-serie: Josephine Park i ’Doggystyle II’ 
• Årets bedste mandlige birolle i tv-serie: Jacob Hauberg Lohmann i ’Bedrag III’ 
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• Initiativprisen ved musikprisuddelingen Steppeulven 2020, arrangeret af 
Foreningen af Danske Musikkritikere, til ’Onkel Rejes 
Heavyband’ fra DR Ramasjang. 

Februar 

To tv-priser til DR ved uddelingen af Zulu Awards fra TV 2 Zulu 
• Årets danske skuespiller: Dar Salim for blandt andet rollen i DR’s dramaserie 

’Fred til lands’ 
• Årets nye tv-program: ’Mormor på mandejagt’, produceret af Pineapple 

Entertainment for DR 
 

• Hædersbuket fra mediebruger-organisationen KLF, Kirke & Medier til H.K.H. 
Prins Joachim for engageret, indsigtsfuld og dygtig formidling i 
programserien ’Prins Joachim fortæller’ på DR K. 

 
• Tre gange Billed-Bladets TV-Guld til DR-værter og -programmer 

 
• Årets kvindelige sportsvært: Tina Müller 

 
• Årets mandlige nyhedsvært: Kåre Quist 

 

• Årets TV-dokumentar: TV-dokumentaren ’En stille forsvinden’, tilrettelagt af Per 
Wennick. 

 
• Årets Bodilpris for ’Bedste dokumentar’ til DR2-dokumentaren ’Q’s Barbershop’, 

produceret af Emil Langballe. 

Maj 

• Rungstedlundprisen 2020 til DR’s Mellemøsten-korrespondent Puk Damsgård 
for sit store engagement i flere af verdens brændpunkter og for sin ukuelige og 
vedholdende evne til at formidle beretninger herfra om menneskene og deres 
livsvilkår 

 
• Guld til DR Branding og Brugerrelationer i kategorien ’Bedste faktuelle spot’ ved 

EBU Connect Awards for kampagnen ’Er du virkelig virkelig?’, der lægger sig op 
ad DR3’s og P3’s sommertema sidste år. 

Juni 
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• Priserne for ’Bedste dokumentarserie’ og ’Bedste klip’ ved uddelingen af den 
norske TV-pris Gullruten til programserien ’Scandinavian Star’ på DR1. 

 
• Vinder af Ph.d. Cup 2020 for bedste formidling af sin forskning: Pernille Bødtker 

Sunde fra VIA University College. Ph.d. Cup arrangeres af DR, Information og 
Lundbeckfonden i fællesskab. 

August 

• Carl Prisen fra danske musikforlæggere i kategorien ’Bedste komponist inden 
for børnemusik’ til Marie Keis Uhre, Daniel Fält og Katinka Bjerregaard for 
sangene til sæson 2 og 3 af ’Oda Omvendt’ på Ramasjang. 

September 

• Guld i kategorien ’Bedste spot for ikke-fiktionsprogram’ ved Promax Awards 
Europe 2020 til ’Cougarjagt – Ung mand søger moden kvinde’ – produceret 
af DR Branding og Brugerrelationer. 
 

• Medieprisen ved Danish Rainbow Awards 2020 til DR3’s komedieserie ’10 år 
senere’, skrevet af Anders Grau og Martin Høgsted for DR Ung. 

Oktober 

• Prisen for ’Bedste serie’ ved Zürich Film Festival til DR’s dramaserie ’Ulven 
kommer’ med Maja Jul Larsen som hovedforfatter. 
 

• Hæderspriser fra Solistforeningen af 1921 til tv-vært og chefdirigent Phillip 
Faber og redaktør og kunstnerisk leder for DR Pigekoret Anne Karine Prip for 
at have taget initiativet til, planlagt og gennemført coronatidens ’Morgensang’-
programmer på DR1, DRTV og P2. 

 
• N.F.S. Grundtvigs Pris 2020 fra Grundtvigsk Forum til initiativtagerne bag 

’Morgensang’ på DR1, P2 og DRTV, Phillip Faber og Anne Karine Prip. 

November 

• Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse til forfatter og journalist Lise 
Nørgaard for at skabe DR’s dramaserie ’Matador’, der af fondens kaldes en 



4 
 

hjørnesten i dansk TV- og filmhistorie, hvor vi igennem menneskelige karakterer 
får et stykke danmarkshistorie fra en tid, som definerede vores land på så mange 
niveauer. 

December 

• Hædersbuket fra KLF, Kirke & Medier til Flemming Stentoft og Katarina 
Lewkovitch, der tilrettelægger henholdsvis TV- og radiogudstjenester for DR, for 
deres ihærdige indsats for at få gudstjenester ud i en coronatid. 

 
• Prisen som ’Årets sportsjournalist’ og Steen Ankerdal-prisen fra foreningen 

Danske Sportsjournalister til henholdsvis Jan Harkamp og Anders Rud, 
begge DR Sporten, for deres fælles dokumentar ’Svømmestjerner – under 
overfladen’. 

 

Priser til DR Lyd 

Januar 

’Danskernes Idrætspris’ fra DR’s P4, Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og e-Boks 
til Fodboldlinjen Randers ved DR’s sportsshow ’Sport 2019’. 

Februar 

Ni priser fra DR’s P2 uddelt ved den klassiske musiks årsfest, P2 Prisen, 
i DR Koncerthuset: 

• P2 Kunstner 2020: Operasangeren, bassen Stephen Milling 
• P2 Talentet: Pianisten Gustav Piekut 
• P2 Prisen ’Årets Ildsjæl’: Cellisten Ida Riegels 
• P2 Lytterprisen: Den Danske Strygekvartet – ’Prism II – strygekvartetter af 

Bach, Schnittke’ (ECM) 
• Årets album, klassisk: Den Danske Strygekvartet – ’Prism II – strygekvartetter 

af Bach, Schnittke’ (ECM) 
• Årets album, ny klassisk: Nordic String Quartet – ’Pelle Gudmundsen-

Holmgreen: Strygekvartetter, vol. 1’ (Dacapo) 
• Årets internationale album: ’Lise Davidsen – musik af Wagner og Richard 

Strauss’, Lise Davidsen, sopran, Philharmonia Orkestret, dirigeret af Esa-Pekka 
Salonen (Decca) 

• Årets klassiske begivenhed: Hans Abrahamsen og Det Kongelige Teater for 
operaen ’Snedronningen’ 
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• Årets initiativ: Copenhagen Phil for ’Afgørende øjeblikke’ – koncertrække, 
podcastserie og liveperformance. Instruktør og manuskriptforfatter Rune David 
Grue og lavet i samarbejde med Dark Matters og Third Ear. 

 
• Zulu Award for ’Årets lyd’ fra TV 2 Zulu til P3-programmet ’Curlingklubben’ 

Marts 

• Kreds 2-prisen fra Dansk Journalistforbunds Kreds 2 for Sjælland og 
sydhavsøerne til journalist Julie Würtz fra DR Sjælland. 

Maj 

• Kristian Dahls Mindelegat 2020 fra Dansk Journalistforbunds Kreds 1 til 
journalist Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen fra P1 Dokumentar for podcastserien 
’Det Perfekte Offer II’. 

Juni 

• To gange guld til DR ved Danske Mediers Digitale Priser – dels i kategorien ’Årets 
Digitale Idé’ til DR Ung Digital og DR Videns webfeature ’Sømandskongen 
inderst inde’, dels til DR Sporten i kategorien ’Årets digitale historie’ for 
webfeaturen ’Løbefænomen vil skrive historie i eksperiment, der sammenlignes 
med månelandingen’. 

September 

• Dokumentarprisen fra Den Danske Publicistklub til Maiken Steen Frederiksen og 
Frederik Hugo Ledegaard for P1-dokumentarserien ’Mænd, der ødelægger 
kvinder’. 

Oktober 

• DR’s P3 uddelte tre musikpriser til nye danske navne ved P3 Guld i Musikkens 
Hus i Aalborg 
 

• P3 Prisen: Jada P3 Talentet: Ganger P3 Lytterhittet: Jada med ’Nudes’ 
• Socialprisen Tine Bryld Prisen 2020, som bliver uddelt af Foreningen Tine Bryld 

Prisen, Plan-B, DR og Trygfonden, til den landsdækkende forening BROEN, der 
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hjælper udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv. Socialprisen Tine Bryld Prisen 
2020, som bliver uddelt af Foreningen Tine Bryld Prisen, Plan-
B, DR og Trygfonden, til den landsdækkende forening BROEN, der hjælper 
udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv. 

 
11 priser til DR ved uddelingen af årets radio-branchepriser, Prix Radio 2020: 

• Årets podcast: ’I en danskers blodspor’, DR P1 Podcast 
• Årets morgenflade: ’P1 Morgen’, DR P1 
• Årets musikprogram: ’Farlige Toner – Historien om dansk jazz’, DR P8 Jazz 
• Årets vært/værtspar: Knud Brix, ’Genstart’ – DR’s nyhedspodcast 
• Årets interview – Den gode samtale: Iben Maria Zeuthen i ’Læge søger grænser’, 

DR P1 
• Årets interview – Det kritiske interview: Søren Carlsen for ’Interview med Google 

om hurtcore’, DR P1 
• Årets nyheds- og aktualitetsprogram: ’Genstart’ – DR’s nyhedspodcast 
• Årets lytterinddragelse: ’Mads & Monopolet’, DR P4 
• Årets øjeblik: Tobias Hansens indslag ’Mads Pedersen vinder VM’, ’LIGA på P3’, 

DR P3 
• Årets event: ’Tværs i Grønland’ – DR P3 Podcast 
• Årets promotion for program: ’Far har været i krig’, DR P1 

 
• Prix Europa for ’Bedste europæiske radio-dokumentarserie 2020’ til P3-

dokumentaren og podcastserien ’Blackout – pigen på billedet’, produceret af Filt 
Cph for DR. 

November 

• Talentprisen ved Artbeat Prisen 2020 til Pelle Peter Jencel og P3 for podcast- 
og radioserien ’Den nye stil’ om den danske raps historie. 

 
• Aktualitetsprisen fra Foreningen for Undersøgende Journalistik til DR-

journalisterne Tinne Hjersing Knudsen, Sofie Klokkerholm Rye og Dagmar 
Havndrup Aagaard for 'Hadegaven fra Nord (Respiratorsagen)', produceret til ’P1 
Morgen’ og podcasten ’Genstart’. 

 
• ’P8 Jazz Prisen – Årets Ildsjæl’ til saxofonist og underviser Nana Pi Aabo Larsen 

for at gøre en kæmpe forskel i Fredericias musikmiljø på tværs af generationer. 
 

• Statuetten for ’Årets Bedrift’ ved Danish Music Awards 2020 til P3 og 
podcastserien ’Hvem er…?’, hvor danske musiknavne fortæller deres historie. 
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To priser til DR-podcasts ved Center for Podcastings uddeling af Podcastprisen 
2020 

• Årets underholdning: ’På bagsædet – med Hav & Kamal’ – med værterne Kamal 
Hassan og Havshen Nabaz fra P3 

• Årets fortælling: ’Blackout – Pigen på billedet’, tilrettelagt af Anne Pilegaard 
Petersen og Rune Sparre Geertsen fra Filt Cph for DR. 

December 

• Rosenkjærprisen – DR’s formidlingspris – til historikeren, forfatteren og 
foredragsholderen Birgitte Possing for ’sin evne til at grave sig gennem arkiver 
for derefter at få dem forvandlet til læseværdige bøger’. 

 
• DR’s Sprogpris 2020 til vært på Radioavisen Niels Christian Lang for ’med aldrig 

svigtende sproglig præcision og kreativitet bibringer døgnets nyheder 
personlighed og nærvær’. 

 

 

Priser til nye medier/dr.dk  

Februar: 

Syv priser til DR ved 'Society for News Design' - prisuddeling for bedste visuelle 
nyhedsdesign. 
3D-fortællingen om Frederik 9.'s tatoveringer vandt i følgende kategorier 

• 1 sølvmedalje (DR Ung digital og DR Viden) i kategorien ‘Use of 
Original/Commissioned Illustration’ 

• 1 bronzemedalje (DR Ung digital og DR Viden) i kategorien ’Story Page Design: 
Arts, Entertainment, Food, Travel & Lifestyle’ 

• 1 award of excellence i kategorien: ‘Story page design: National’ 
• 1 award of excellence (DR Ung digital og DR Viden) i kategorien: ‘Format: Use of 

animation’ 
 
Webfeaturen om piratkopiering, om sociale medier og om spillekonsoller vandt i 
følgende kategorier: 
 

• 1 award of excellence (DR Ung digital og DR Viden) i kategorien: ’Portfolio: Story 
page design (individual)’ 

• 1 award of excellence (DR Ung digital og DR Viden) i kategorien: ’Line of 
Coverage: Public Interest/Editor’s Choice’ 
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DR Sporten har for serie om spiseforstyrrelser i elitesport vundet i følgende kategier: 

• 1 Award of Excellence (DR Sporten) i kategorien: ’Line of coverage – elite sports’ 

Juni: 

• To gange guld til DR ved Danske Mediers Digitale Priser – dels i kategorien ’Årets 
Digitale Idé’ til DR Ung Digital og DR Videns webfeature ’Sømandskongen 
inderst inde’, dels til DR Sporten i kategorien ’Årets digitale historie’ for 
webfeaturen ’Løbefænomen vil skrive historie i eksperiment, der sammenlignes 
med månelandingen’. 

• DR Romanprisen 2020 til forfatteren Carsten Müller Nielsen for romanen ’De 
døde fylder dagene med en smag af mønter’. 

August: 

• Førstepris og guld til DR Nyheders webfeature ’Derfor kan du ikke finde et sted 
at bo i København’ ved prisuddelingen fra Society Newsdesign Scandinavia. 
Derudover sølv i kategorien 'Bedste dataprojekt' til webfeaturen om danskernes 
stemmer ved folketingsvalget 2019 og sølv i kategorien 'Bedste video' 
til webfeaturen om narkomanen Niklas. 

September 

• Prix Italia i webkategorien ’Fakta’ til DR’s webfeature ’Maja Lunas 
hemmeligheder og død på Instagram', skrevet af Annegerd Lerche Kristensen. 

December 

Fire priser til DR Nyheder for digitale fortællinger ved European Newspaper Awards 
2020 

• ’Når alt bliver mørkt’ i kategorien ’Multimedia Storytelling’ 
• ’Maja Lunas hemmeligheder og død på Instagram’ i kategorien ’Multimedia 

Storytelling’ 
• ’Klimaet lige nu: Kloden bliver varmere, havene stiger, isen smelter’ i 

kategorien 'Environmental Protection' 
• ’Kender du Danmark?’ i kategorien 'Corona Crisis Online' 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/boligmarkedet
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/boligmarkedet
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/folketingsvalg-2019
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/folketingsvalg-2019
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/niklas
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/instagram-selvmord)
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/instagram-selvmord)
https://dr.dk/nyheder/webfeature/camille
https://dr.dk/nyheder/webfeature/instagram-selvmord
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/klimafakta
https://dr.dk/feature/kender-du-danmark


9 
 

Øvrige priser til DR  

Maj 

• Chr. P. Hansen og Hustrus Musikpris 2020 til DR Pigekoret ’som en 
påskønnelse for korets enestående evne til at formidle den danske sang- og 
salmeskat’. 

Juni 

• Guld og førstepris til DR Koncerthuset, Kor & Orkestre i kategorien ’Marketing 
Automation’ ved Danish Digital Awards 2020 for DR Koncerthusets arbejde med 
at gøre kommunikationen med kunderne mere personlig. Samme indsats modtog 
sølv i kategorien ’Personalisering’ ved samme lejlighed. 

August 

• Creative Circle Award i kategorien ’Bedste skrifttype’ til DR Design og 
designfirmaet Overtone for skabelsen af DR’s nye skrifttype, DR Publik, som 
blandt andet er med til at sikre optimal læsbarhed og et fælles udtryk på tværs 
af DR’s platforme. 

September 

• Ællingeprisen fra Den Danske Sprogkreds til DR’s sprogredaktør Martin 
Kristiansen for ’hans brave kamp for at forbedre sproget i DR, der meget ofte - 
og somme tider uforskyldt - står for skud i iltre læserbreve og blogindlæg’, som 
det hed. 

November 

• Prisen for ’Årets Vokaljazzudgivelse’ ved Danish Music Awards Jazz 2020 til 
albummet ’We’ve Just Begun’ med DR Big Band og Sinne Eeg. 
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