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Tre nya korrespondenter till Nordens största korrenätverk
Till hösten byter Sveriges Radio korrespondenter i London, Peking och Berlin. Daniel Alling, Björn Djurberg och Caroline
Salzinger blir alla del av Sveriges Radios världsomfattande korrespondentnätverk.
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– Sveriges Radio fortsätter att satsa stort på utrikesjournalistiken. Vi vill förmedla både snabb nyhetsjournalistik och kunniga fördjupningar. Då
är det viktigt att våra korrar är på plats runtom i världen, förmedlar röster och berättelser, och förklarar sammanhang, säger Ekots
utrikeschef Ginna Lindberg.

Daniel Alling  återvänder till rollen som korrespondent som han arbetat som både i USA och i Tyskland. Han är för närvarande programledare
för P1 Morgon och har tidigare arbetat flera år på Radiosporten. Daniel sjunger dessutom med viss regelbundenhet i Radiokören.

– Att vara utrikeskorrespondent är ett yrkesmässigt äventyr för mig som jag är glad för att få uppleva ännu en gång. Att efterträda den
eminente Claes Aronsson är en inspirerande utmaning och att få bevaka Storbritannien och Irland i dessa dagar gör ju bara äventyret mer
spännande: Brexit, inrikespolitiken, sammanhållningen, fotboll och tweed är ju bara några exempel på frågor som kommer göra jobbet där
väldigt intressant, säger Daniel Alling .

Björn Djurberg kommer senast från rollen som dagproducent på P4 Jämtland, där han jobbat sedan han flyttade hem från Kina till Sverige
hösten 2016. Han har tidigare jobbat på TV4 Nyheterna i Malmö och P4 Blekinge och varit stringer i Kina för TV4 Nyheterna. Han har en
kandidatexamen från Lunds universitet i kinesiska och historia och är uppväxt utanför Östersund.

– Aldrig tidigare har det som händer i Kina och övriga Östasien påverkar oss i den omfattning det gör nu. Det är ett viktigt uppdrag och det är
med glädje och ödmjukhet jag tackat ja till att göra mitt bästa att förvalta Hanna Sahlbergs utmärkta rapportering från Peking de senaste åren,
säger Björn Djurberg.

Caroline Salzinger är född i Wien, Österrike, men uppvuxen i Sverige. Hon har jobbat på Sveriges Radios utrikesredaktion sedan 2001 och
har tidigare bland annat varit stationerad i Amman i Jordanien, i Istanbul och i Berlin 2010-2011. Just nu är hon utrikesreporter stationerad i
Stockholm och programledare för Europapodden.

– I vår föränderliga tid vänds världens ögon allt mer mot Tyskland. Det gör det ännu viktigare att skildra vart Europas tyngsta spelare och
största ekonomi är på väg. Det ska bli fantastiskt spännande att få efterträda Daniela Marquardt, att vara lyssnarnas ombud i Berlin och
förmedla de avgörande skeendena men också det oväntade och färgstarka som fascinerar i vardagen, säger Caroline Salzinger.

Daniel Alling, Björn Djurberg och Caroline Salzinger tillträder alla sina nya tjänster efter sommaren då nuvarande korrespondenterna Claes
Aronsson (London), Hanna Sahlberg (Peking) och Daniela Marquardt (Berlin) återvänder till redaktionen på Ekot i Stockholm.
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