
Referat af dialogforum 12.11.13 

Deltagere: Erling Malmqvist, Susanne Bredkjær Andersen, Anni Welander, Jane Berenthz, Marianne 

Carstensen, Peter Møller, Susanne Møller, Jan Wihlborg, Svenning Ravn, Mona Svan, Katrine Asp-Poulsen, 

Asli Sørup (referent). 

Afbud: Jesper Nielsen, Solvejg Schou Lund. 

 Dagsorden: 
1. Det nye P4 v. kanalredaktør Lars Daneskov 

2. Siden sidst v. Mona 

3. P4 Kbh siden sidst v. Katrine 

4. Ris og ros-runden 

 

Ad. 1:  

Lars Daneskov er vores nye kanalredaktør på P4 og har været det siden 1. juli. Han har været 

i DR on and off i 27 år. 

P4 står over for en udfordring med tilbagegang i lyttertallene. Det er i den yngste del af 

målgruppen, vi taber lyttere, og derfor bliver vi nødt til at være klarere i signalerne i forhold 

til, hvem vi sender radio til. Vi skal opfinde en ny moderne, voksenkanal som lyder mere af 

2013, end vi gør nu. Det skal lyde mere friskt, men stadig være regionalt forankret. Dog med 

øget fokus på ”hvad der sker ude i verden”.  

”P4 København har rigtig godt fat i den tone, som vi gerne vil i retning af”. 

 

Herefter var der reaktioner fra Dialogforum. Nogle var bekymrede for om P4 skal til at være 

P3-light. Det afkræftede Lars Daneskov, fordi de emner vi kommer til at behandle stadig vil 

være fundamentalt anderledes end de emner, der bliver behandlet på P3. 

 

Flere var enige om, at udmeldingen om, at P4 gerne må udfordre deres lyttere mere både 

journalistisk, emnemæssig og musikalsk, var tiltrængt.  

”Jeg vil gerne kunne bruge P4 til samtalerne over frokosten, så vi ikke sidder og snakker om 

frikadelleopskrifter dagen lang”. 

P4 må gerne være mere modig og prøve flere nye programideer af. Evt. bare i kortere perioder 

ad gangen. 

 

Der var lidt delte meninger om, hvorvidt landsprogrammerne trænger til en fornyelse, men 

Lars Daneskov fortalte, at man i første omgang prøver at arbejde lidt med formen på 

programmerne og med at få færre lange ”snakke-blokke”. En enkelt efterlyste at aftenfladen 

kunne gå på skift ml. alle P4-regionerne. 

 

Ad. 2: 

DR dagen er d. 30. november. Vi har deltagere på alle de forskellige workshops, der er meldt 

ud. Der er dog den mulighed, at der bliver rykket lidt rundt, fordi der er for mange tilmeldte til 

en enkelt workshop. 

 

Spørgetiden er i år blevet til 2 timer i stedet for 1 time. 

Ad. 3: 



Det meste handler lige nu om kommunalvalget, men der var et par ting under nyt fra P4 

København: 

 

De gode nyheder. Med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra Dialogforum og også en mail fra en 

lytter tog vi en uge ud af kalenderen, hvor vi fokuserede konstruktivt på nyhederne og ikke 

automatisk på den negative vinkel. Fokus på løsningsmuligheder. 

- Der var generel tilfredshed i Dialogforum med satsningen og enighed om, at det var en 

god ide, at arbejde videre med ideerne fra ”De gode nyheder”, sådan at de løbende kan 

komme til at indgå i nyhedsformidlingen. ”Det er godt, hvis I runder af med en 

solstrålehistorie. Det gør det nemmere at sluge de negative nyheder”. 

 

Morgenfladen er blevet reformeret en smule. Avisgennemgangen og begivenhedslisten er 

sløjfet. Kl. 6.12 bliver der i stedet talt om, ”hvem gad jeg godt at være i dag” eller ”hvem gad 

jeg ikke at være i dag”, som et andet blik på begivenhedslisten. Kl. 6.20 er der et vue over 

aviserne – hvilke historier har de som overskrifter. Vi har lavet øvelsen for at få programmet 

hurtigere i gang.  

- Ændringerne blev modtaget fint i dialogforum. Dog blev det rejst som et 

opmærksomhedspunkt, at vi ikke må jappe eller skrue tempoet for meget op om 

morgenen  

 

Ad. 4:  

Ris og ros runden fokuseret på Kommunalvalget: 

 

Udesendingerne: 

- Det er pjattet, at man tager steder hen, hvor der ikke er andre end værterne selv. Så 

kan de lige så godt sidde inde i studiet. Og der er for lidt kød på. 

- Udesendingerne er gode. Der er ingen tvivl om, at de er ude i den virkelige verden. Det 

er godt at komme ud i regionen. Det gør det mere levende. 

- Morgenprogrammerne er hyggelige og rare, og så går man mere til biddet om 

eftermiddagen. Det giver indblik i lokalpolitikken, selvom det ikke nødvendigvis er så 

spændende, hvad der sker i kommuner, hvor man ikke selv bor. 

- Hvis det var hver morgen, radioen var sådan her, så ville det ikke være godt. Men nu er 

der kommunalvalg og så er det sådan her i en periode. Det er okay. 

- Hvis man havde vidst længere tid i forvejen, hvilken by I skal til, havde man bedre 

mulighed for at sende en mail af sted med forslag til emner. Det ville gøre den lokale 

vinkel mere udbygget. 

- Morgenfladen er radio med billeder. Det giver nogle andre billeder på de byer, som man 

godt kender i forvejen. 

 

Andre tilbagemeldinger: 

- Der er for meget fokus på, at vi skal have unge til at stemme. Det er en måde at 

påvirke valget – det er en journalistisk vinkel, vi mangler, hvordan det kan påvirke 

valget hvilken aldersgruppe, der primært har stemt.  

- Man sidder stadig med en følelse af afmagt i forhold hvem man skal stemme på. 

- Dr.dks valgside er god. 

- Det er en god indsats, der bliver gjort i radioen i forhold til valget. 

- Det er godt med de lokale avisredaktører. 

- Det er godt, at emnerne skifter, fordi man kommer til at tænke på, hvordan det er med 

de emner, der hvor man selv bor. 

- Hvor er regionsrådsvalget henne? 

- Medierne løfter en god opgave i forhold til valget. De lever op til public service-

ansvaret. 



 

 

Evt: 

Der kommer en doodle om forårets mødedatoer. 


