
Referat af dialogforum 09.09.13 

Deltagere: Peter Møller, Marianne Carstensen, Susanne Møller Johansen, Mona Svan, Erling Malmqvist, 

Anni Welander, Jesper Nielsen, Katrine Asp-Poulsen, Asli Sørup (referent). 

Afbud: Solvejg Schou Lund, Claus Bodenhoff, Jan Wihlborg. 

Dagsorden: 

1.       Programetik i DR v. Inger Bach 
2.       Siden sidst i dialogforum 
3.       Siden sidst på P4 
4.       Ris og ros-runden 
 

Ad 1. 

Inger Bach deltog i mødet for at fortælle om DR Etik, som er en relativt ny afdeling. De er til stadighed i 

gang med ”at indstille kompasset”, så alle i DR arbejder i samme retning rent etisk. DR Etiks primære rolle 

er som rådgivere før nye produktioner (både tv, radio og web) sættes i gang, men de fungerer selvfølgelig 

også som dag-til-dag rådgivning. Det er et stort arbejde, men der er stor interesse for det internt i huset, og 

DR Etik bliver flittigt konsulteret af DRs forskellige afdelinger.  

Men arbejdet med DRs etiske retningslinjer er en løbende proces og det foregår bl.a. i kontakten med DRs 

brugere. I den forbindelse håber Inger Bach, at dialogforum vil medvirke til dialogen, og I er altid velkomne 

til at sende en mail til Inger (eller Katrine, som så kan videresende til Inger), hvis I falder over noget i DRs 

udsendelser (på alle platforme), som I har kommentarer til. 

Inger kom desuden med forskellige eksempler på sager, som DR Etik har behandlet. Der var også spørgsmål 

fra dialogforum til Inger Bach: 

- Hvad er kravene til, at folk kan kalde sig eksperter i DRs udsendelser? Vi vægter troværdighed og 

uafhængighed højt. Det skal vi være meget opmærksomme på at leve op til. DR betaler aldrig for 

interviews  

- Hvad er reglerne for musik og stødende tekster? Det er en svær diskussion for folks grænser er 

meget forskellige. Der er opmærksomhed omkring det, men der er ikke faste grænser. 

- Hvor meget er I inde over sendetidspunkter? Det er en del af vores etiske retningslinjer, at det er 

noget, vi skal være meget opmærksomme på. Meget voldelige film må eksempelvis først vises efter 

kl. 21.00. Mht. trailere for senere programmer kan det være svært, for de ligger tit før 

”spærregrænsen” kl. 21.00 og kan også indeholde stødende klip, men hvis I støder på nogen 

trailere, som I synes ligger for tidligt eller bare forkert placeret, må I meget gerne skrive til Inger 

eller Katrine. 

 

Ad 2. 

Husk DR-dagen d. 30/11. Det er en spændende mulighed for dels at høre nyt om DR i det fastlagte program 

og dels for at se forskellene på de forskellige dialogfora. 

 

 

 

 



Ad 3. 

Sommer på tur: 

Det har været sommer og vi var bl.a. på banen med det landsdækkende program Sommer på tur, hvor Britt 

Berglund var vært sammen med Charlotte Ostertag fra DR Nordjylland. Programmet var bygget op med 

køleskabslåger som det bærende element, og på den måde var de rundt i hele landet og talte med folk om, 

hvad der hang på deres køleskab. Vi havde fået lavet nogle P4 magneter, som vi byttede med folks egne 

medbragte magneter og hørte historier om magneterne. Programmet blev sendt ”ude af huset” hver dag, 

hvilket var sjovt, men også hårdt. Der var en del udfordringer med ny teknik, nye sendemakkere og så er 

det altid en udfordring at sende udefra og dermed være ude af de vante omgivelser i studiet. 

 

Ny P4-redaktør: 

1. juli begyndte Lars Daneskov som ny redaktør for P4. I et interview har han kaldt P4 radioens svar på 

læsebrillen – rigtig mange bruger den og kan ikke undvære den, men det er ikke noget man praler af. Han 

vil gerne lave et skarpere, mere aktuelt og modigt P4. Den journalistiske linje med tyngde og væsentlighed 

vil fortsat være det bærende element, men der vil i den kommende tid komme mere fokus på formen, end 

der har været længe. Det skal være et underholdende univers, og vi må gerne udfordre vores lyttere på 

deres holdninger.  

 

Kommunalvalgsdækning:  

Vi har indledt et samarbejde med TV2 Lorry om en udsendelse dagen efter valget. Vi sender ude fra Lorry 

og samler tabere og vindere. Vi samarbejder desuden med Frederiksborg Amtsavis om meningsmålinger i 

Helsingør og Køge, som ellers ikke er dækket ind i forhold til meningsmålinger. 

 

De gode nyheder: 

I uge 41 bliver projektet ”De gode nyheder” skudt i luften. Det bliver en uge, hvor vi fokuserer på 

konstruktive nyheder. Vi er slet ikke færdige med at diskutere, hvordan den skal eksekveres, men målet er 

at udfordre journalistens autopilot om automatisk at vælge en kritisk vinkel. Katrine hører gerne input fra 

jer, så skriv, hvis I får gode ideer til, hvordan ideen kan føres ud i livet. 

Respons fra dialogforum: Måske en god blanding ml. konstruktive nyheder og de ”almindelige” nyheder. 

Det kunne være spændende med en uge, hvor I fortæller os noget om alt det, der virker. 

 

Skriv godt: 

DR sætter gang i projekt ”Skriv godt”, og vi leder i den forbindelse efter gode sprogbrugere, som kan læse 

korrektur på vores sider på nettet og tekst-tv. Hvis nogen i dialogforum er interesserede, så skriv gerne til 

Katrine (se vedhæftede invitation) 

 

Ad. 4: 

Tekst-tv: 

Tekst-tv bliver dårligere og dårligere. Det virker som om, det bliver nedgraderet, men der er mange, der 

bruger det. 

Nyhederne på tekst-tv er skrevet dårligt og stavet forkert. 

Tekst-tvs tekstningssider er til gengæld rigtig gode. De er gode, når man ser udsendelser med store udsving 

i lyden, når der f.eks. er musik inde over programmet, som er meget højt i lydniveauet (eks. Kyst til kyst). 



Men det er dårligt, at teksten forsvinder, hvis der kommer nogen i programmet, der ikke taler dansk. Der 

har man jo endnu mere brug for tekster. 

 

Har du hørt: 

Det klassiske program om søndagen passer ikke ind der 

Jeg kan godt lide Ole Jacobsen. Han giver mig en god forståelse for den klassiske musik, og jeg får lyst til at 

høre mere. 

Det ville være ærgerligt, hvis Oles program ikke fortsatte 

 

Sommer på tur og DR kommer Danmark rundt: 

Sommer på tur var rigtig godt. 

Det var rigtig fedt med DR kommer Danmark rundt. Det virkede som en målrettet og samlet indsats. Det 

gav indtryk af, at agurketiden ikke var så ”agurket” alligevel. De tekniske problemer var med til at give det 

charme. 

Det var en befrielse at slippe for Formiddag på 4’eren. Vi kunne godt tænke os noget nyt. Andre synes 

stadig det er rigtig fint med Formiddag på 4’eren. 

Katrine: Formiddag på 4’eren har arbejdet rigtig meget på at blive mere obs på, hvad der foregår ude i 

verden/landet. Eks. Formodet bombetrussel på Kgs. Nytorv, hvor de sadlede programmet om, så det 

handlede om det. 

Anne og Anders var rigtig godt. Især det, hvor de var i Nordjylland. De var rigtig gode til at finde små 

historier. 

 

Madsen/Rebbes vikarservice: 

Det er ærgerligt med genudsendelsen af Madsen, når man har hørt det. 

 

DR1 aften: 

Den store bagedyst, Tal dansk og Asger og de langtidsledige kan jeg enes med min søn på 27 om at se. Ellers 

kæmper vi hele tiden om, om der skal høres P4 eller P3 i radioen. 

Der er lige ved at gå lidt for meget ugeblad i DR1. Der er ved at være for mange madprogrammer. Der må 

gerne komme mere tyngde i programmerne. 

Det er ærgerligt at Bitz og Frisk ligger på den anden side af TV-avisen. 

 

Apps og podcast: 

DR nyheders app er rigtig god til at blive opdateret hurtigt på nyheder. 

Det er irriterende at radioapp’en og radioen ikke er synkrone. Radioen er 1.20 foran app’en. 

Jeg lytter rigtig mange podcasts, det virker som om, det er den vej udviklingen går. Måske skal man tænke 

mere i at producere til podcasts. 

 

Mig og Monica: 

Mig og Monica er rigtig godt. Det er radio, der giver billeder, og det er fedt, at det er mandlig og en 

kvindelig vært. Sådan er det også når, man hører morgenradio – værtspar med mand og kvinde er bedst. 

 

 



Aftenværterne på P4:  

Det er rigtig godt, når værterne holder fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår og løbende 

opdaterer på det. F.eks. sportsresultater. 

Nogen gange bliver der talt lidt for meget om sport. Men det er godt, at det er blevet live.  

Det er godt, at de rydder ønskelisten ved hvert timeskift. 

 

Fladeprogrammer på P4 Kbh: 

Det kunne være godt med en side på nettet med dagens links. Eller en side hvor man kan gå ind og se, 

hvem der var med i programmet, så man lige kan tjekke op på de ting, man har hørt i radioen på vej på 

arbejde. 

Det forandrer radiofladen fuldstændig, når der er én vært. Når der en sjælden gang imellem kun er 1 vært, 

bliver radioen mere kedelig. 

Man skal passe på, at radioen ikke bliver for tung. Mange mennesker bruger det som baggrundsstøj, som 

man kan gå til og fra. 

Når man interviewer folk via telefonen er det meget svært at høre, hvad de siger. Især når man kører radio. 

Det er kun blevet værre, når folk bliver interviewet via mobilen. Sendevognen er heller ikke rigtig god. 

Jeg er begyndt at holde meget af debattørerne i Lørdagspanelet. 

 

Sprog: 

Det talte sprog burde strammes op. Det virker som om den sproglige dannelse er faldet. Det opleves  både 

på P4 og generelt i DR. 

 

Det er irriterende er der er kommet en tendens blandt værter til at afbryde med rettelser, der taler ned til 

lytteren (fx oversættelser af fremmedord ) 

 

Andre DR kanaler: 

DR2 og DR K er der meget stor tilfredshed med.  

 

Forslag til gæster til Dialogforum: Anders Agger, Lars Daneskov, Kanalchefen for DR1. 

 

Næste møde: 

Der bliver lavet en doodle for at finde datoen for næste møde. 

 


