
Dialogforum d. 26. februar 2013 

Til stede: Solvejg Schou Lund, Jane Berenthz, Mona Svan, Jesper Nielsen, Susanne Johansen, Erling Nielsen, Svenning 
Ravn, Jan Folke Wihlborg, Anni Welander, Susanne Bredkjær Andersen, Claus Bodenhoff, Court Østerberg, Marianne 
Carstensen, Katrine Asp-Poulsen, Asli Sørup (referent)  

Afbud: Peter Møller og Søren Thormann 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen til nye medlemmer ved formand Mona Svan og redaktionschef Katrine Asp-Poulsen 

2. Introduktion – præsentation bordet rundt 

3. Konstituering med valg af formand og næstformand 

4. Siden sidst på P4 

5. Aftensmad + ris og ros-runden 

6. Rundvisning i DR Byen (kl. 19-20) 

 

Ad.1: 

Katrine Asp-Poulsen og Mona Svan byder velkommen til det nye dialogforum og fortæller lidt om, hvordan vi normalt 
holder møderne. Katrine og Mona har nøje udvalgt medlemmerne ud fra forskellige kriterier som f.eks. alder, geografi 
(bopæl), arbejdsmæssig erfaring osv.  

Dialogforummet plejer at holde fire årlige møder fra kl. 17-20. Det er altid nogenlunde de samme elementer, der 
indgår i møderne. ”Siden sidst fra P4 København” og ”Siden sidst fra formanden”. ”Ris og ros-runden”. Og så har vi 
som regel altid besøg. Det kan være en vært på et af P4 Københavns programmer eller dem, der laver playlisterne til 
DRs musikstationer. 

Vi lægger vægt på, at det er et åbent og ærligt forum. Det er altid tilladt at komme med ris og ros, men det foregår 
altid i en ordentlig og konstruktiv tone. Tanker og forslag til, hvad der kan diskuteres i vores dialogforum, er altid 
velkomne. Så skriv endelig til Katrine om dem inden mødet. Så tager vi det som regel op. 

Vi taler typisk om P4 Kbh, men det er også tilladt at mene noget om andre dele af DR. Indimellem vil informationen 
om ”Siden sidst” også handle om andre ting, der sker i DR. 

Udover vores dialogforum er der en årlig DR-dag, hvor alle dialogfora er inviteret. Det ligger som regel i november. 
Også her er programmet relativt fast. Der er velkomst v. generaldirektøren med efterfølgende spørgerunde. Om 
eftermiddagen er der så forskellige workshops, som man kan vælge sig ind på, alt efter hvad man kunne tænke sig at 
høre om. Der er mulighed for at vælge to forskellige workshops. 

 

Katrine fortalte også lidt om selve P4 København: 

P4 København er en del af et større distrikssystem i DR, og er en af 9 regionale P4 stationer. Vi er den ubetinget 
største af de 9 og har potentielt 1,5 mio. daglige lyttere. Selve P4 har dagligt ca. 3 mio. lyttere og er sammen med DR1 
de store, brede DR stationer, som samler befolkningen. 

Vi sender regionale nyheder, fladeprogrammer morgen og eftermiddag i hverdagene og weekendmorgener. Vi laver 
trafikradio regionalt fra 5-22 i hverdagene og 7-22 i weekenderne. Derudover laver vi følgende landsdækkende 
programmer: Mig og Monica, Madsen og Har du hørt. Vi har også ansvaret for DAB-kanalen P5. 

 



 

Ad.2:  

Alle præsenterede sig for hinanden. Medlemmerne får en telefonliste med billeder og kort resumé af de enkeltes 
præsentation.  

Ad.3:  

Formanden: Mona Svan stillede op til genvalg og blev genvalgt til formand for endnu en periode. 

Næstformanden: Erling Malmquist blev valgt som dialogforums nye næstformand. 

 

Ad.4: 

DR er meget optaget af den forestående kanal-omlægning med især et nyt DR2 og to nye børnekanaler som de største 
forandringer. Det går rigtig godt med relanceringen for nylig af DR1 og de nye TV Aviser, som begge har flotte seertal. 
Næste opgave bliver at kigge på radiostrategien igen. Fokus på at P4 mister lyttere. Ved årsskiftet til 2013 flere nye P4-
tiltag; Live aftenudsendelse fra kl. 18. Et nyt debatprogram lørdag eftermiddag. Et nyt formiddags-program lørdag (Så 
har vi Balladen er skiftet ud med Mig & Monica). Eldorado er flyttet til om lørdagen og udvidet med to timer. 
Derudover producerer Mylle daglige udsendelser til P5. På P4 København har vi fået Britt Berglund tilbage som 
morgenvært. Har derudover skudt året i gang med en stor satsning, Virkeligheden Velfærd, som er forløberen for 
temaerne i kommunalvalgskampen til efteråret. 

 

Ad.5: Ris og Ros 

Det nye P4-aften: 

- Aftenradioen fungerer rigtig godt live. Det er fedt, at musikønskerne kommer live og ikke ”om tre dage”. 
- Nogle gange kan der godt gå lidt inflation i ønskerne – værterne bliver for grebet af et bestemt emne. Musik-

profilen bliver for mærkelig. 
- P4 aften er blevet godt live, de skal bare passe på med at køre ud af en tangent. Men der er stor 

kvalitetsmæssig forskel på værterne.  
- Ambivalent forhold til, at Jørgen de Mylius nu er væk fra aftenfladen. 

 

Gentagelser/teasere/egenreklame: 

- Der er for mange gentagelser i programmerne med teasere for forskellige programelementer. Det virker som 
om, det tager tid fra de egentlige informationer. Det er et irritationsmoment. 

- Der er for meget egenreklame. 
- TV-avisen bruger for meget af seernes tid på at fortælle om, hvad der kommer. Det skulle hellere bruges på 

interview f.eks. 
- Når man bruger teasere for noget, der kommer senere i de regionale nyheder, skal man i hvert fald ikke 

åbent fortælle, at man først vil sige mere om det senere ’så vi kan holde på jer’. Det gider vi ikke 
- Det er frygteligt med teasere. 
- Der er en hårfin grænse ml. tryghed og irritation gentagelser. Der er nogle af programmerne f.eks. Cafe Hack 

og Eldorado, hvor der bliver sagt det samme hver gang. Det er de samme vendinger, og det ender som slidte 
klicheer 

- Egenreklame er okay, men pas på der ikke bliver for meget af det. 
- Det er meget rart, at der bliver annonceret, hvad der kommer senere i programmet. 
- Egenreklamerne er dødens pølse. Der er for mange. 

 

Madsen: 

- Søren har en mere rolig musikstil, når han har Rebbes Vikarservice. Det er dejligt. 
- Holder meget af Madsen. Elsker, når han giver den gas med rock.  
- Når man kører i bil er det svært at høre, hvad han siger. Hans stemme ligger i niveau med bilstøjen. 



- Madsens lidt nørdede tilgang til musikken er god. Det er ikke belærende, han fortæller bare noget, om det 
han ved. 

 

Trafikradioen: 

- Trafikradioen er et stort bærepunkt for mange lyttere. De er dygtige og hurtige. 
- Trafikmeldingerne er rigtig gode.  
- Trafikradioen er god, men nogle gange afbryder de for meget. F.eks. en murerspand ind over musikken. Den 

burde vente til efter musikken. 
- Trafikmeldingerne: Det er vigtigt med alle informationer. 

 

Har du hørt: 

- Ros til Ole Jacobsens program ”Har du hørt”. Det fungerer godt som aftenunderholdning. 
- Havde håbet at eksperimentet med den klassiske musik kunne blive udvidet lidt, så det kunne få lov at fylde 

lidt mere (længere program). 
- Ole Jacobsen gør det rigtig godt i Har du hørt. Det er rigtig godt med lidt klassisk light. 
- Vild med Har du hørt. 

 

Mig og Monica: 

- Vild med Mig og Monica. Det er fedt med god kemi ml. de to studieværter. Det er rart, at man kan mærke, at 
de synes, det er rart og sjovt at lave radio. De giver noget af sig selv og er personlige uden at blive private. 

- Mig og Monica virker lidt rodet. Det kunne være fedt med nogen temaer. Men det er sjovt. 

 

Teknik og lyd (på tv): 

- Lydniveauerne i interview er for dårlige. Det er svært at høre, hvad der bliver talt om. 
- Sløret billede af Helle Thornings nytårstale. 
- Det er svært at høre, hvad der bliver talt om i TV-avisen i indslagene Danmark i dag og Verden i dag. 

 

Musikvalget på P4: 

- Der bliver spillet for lidt musik fra nabolandene og ikke kun engelsk musik. 
- Musikken er for uvarieret. Det er dumt, at Hans Otto spiller dem om morgenen og så spiller de den også i 

morgenfladen og så igen i formiddagsprogrammet. Vi mangler lidt mere variation med f.eks. 80’er musik. 
- Lukas Graham og Rasmus Seebach bliver spillet for meget. 

 

Det nye DR1: 

- Det er irriterende at TV-avisens sendetider skifter ml. hverdagene og weekenden. 
- DR1 på den nye måde er blevet skidegodt. Det er fedt, at der er blevet plads til nogle lidt længere 

programmer. De lidt mere stille programmer, hvor der er tid. 
- Anders Lund Madsens Du skal dø var rigtig godt. 
- Anders Aggers program om Herlufsholm var også rigtig godt. 

 

Tekst-tv: 

- Stadig fejl på teksttv, men det har hjulpet. 
- Teksttv halter meget. 

 

Kommunalvalg 2013: 



- Kommunalvalget: Ønsker om skarp journalistik. Stil politikerne til ansvar. Hold øje med løftebrud fra sidste 
gang  

 

Ros til andre programmer på P4: 

- Ros til Sproghjørnet. 
- Giro 413 er blevet rigtig godt efter Anders Bisgaard er kommet til som vært. 
- Dennis Johanneson er et friskt input, når han er vikar med Stafetten. 

 

Danmarksindsamlingen: 

- Danmarksindsamlingen: Luk det ned. 
- Danmarksindsamlingen: Man bliver lidt træt af den, fordi det er en hel uge. Det bliver for meget. 

 

Sport: 

- Der mangler (live) sportsresultater på P4. 

 

Interview i tv-avisen: 

- Der er mange ministre, der får lov at køre af sted med studieværterne i TV-avisen. Det virker ikke som om, de 
svarer på spørgsmålene og at studieværterne ikke holder fast. 

 

X-faktor: 

- Luk X-faktor. 

 

Næste møde er:  29. maj. I må meget gerne komme med forslag til, hvem vi skal have besøg af næste gang. Skriv til 
Katrine Asp-Poulsen på kxp@dr.dk.  

mailto:kxp@dr.dk

