
Referat - Dialogforum den 10. februar 2016 
 
Medlemmer tilstede:  

• Court Østerberg 
• Erling Malmqvist 
• Ivan Pedersen  
• Mette Foss 
• Morten Blach Madsen 
• Nan Thorup Rostock 
• Peder Jon Andersen (gik efter aftale kl. 19.00) 
• Peter Møller  
• Sara Kristensen  
• Susanne Bredkjær 
• Solveig Türck  
• Søren L. Thormann 

 
Redaktionschef Casper Dall 
Assistent Line Gudnitz Baun  
 
Afbud:  

• Kasper Kristoffersen  
• Torben Elm Olsen 

 
 
Præsentation 
Casper Dall byder velkommen og fortæller kort om sig selv. 
 
Derefter følger en runde, hvor medlemmerne kort præsenterer sig selv:  

• Erling Malmquist – har været med i tre år. Hører ofte P4, og har gjort det længe. 
• Susanne Bredkjær – har været med i tre år. Lytter også ofte til P4.  
• Nan Rostock – nyt medlem - lytter til radio fra tidlig morgen og eftermiddag.  
• Peder Jon Andersen – sidder i 2. periode. hører radio til og fra arbejde. Bruger også 

podcast.  
• Solveig Türck – har tidligere været med i et dialogforum. Hører radio om morgenen 

og om aftenen. Er gået lidt væk fra P4, da P5 spiller bedre musik.  
• Court Østerberg (SLS) – sidder i 2. periode. Lytter med på DAB. Court tænder for P4, 

når han vågner.  
• Søren L. Thormann –sidder i 2. periode. Han lytter til radio spredt ud over hele 

døgnet, og han hører fortrinsvis P4.  
• Peter Møller – sidder i 2. periode. Han hører P4 hele dagen på arbejdet, og han hører 

det også til og fra arbejde.  
• Mette Foss – nyt medlem. Hun hører P4 om morgenen, når hun vågner. Hun fortæller, 

at hun er nået en alder, hvor P3’s værter er for fjollede. Hører også P4 eftermiddag.  
• Sara Kristensen – nyt medlem. Sara har været P4-lytter i mange år - særligt om 

morgenen. Hører også Radio24syv. Hun bruger også dr.dk og ser også DR’s 
programmer.  

• Ivan Pedersen (SLS) – er meget glad for trafikradioen og brugte den meget, da han 
gik på arbejde. Ivan mener, at de regionale nyheder er spændende.  

 1 



• Morten Blach Madsen – nyt medlem. Han bruger lige nu P4 hele dagen. Er glad for 
trafikradioen. Lytter også til Mads og Monopolet, og Mortens 15-årige datter lytter 
også til P4, fordi hun godt kan lide musikken. 

 
Hvad er et dialogforum? 
Casper fortæller, hvad et dialogforum går ud på, og hvad der står i DR’s public 
servicekontrakt for 2015-2018. Det oplyses, at der findes en yderligere beskrivelse af dette på 
DR’s hjemmeside og i brochuren, som er blevet tilsendt, og som også uddeles til mødet.  
Casper forklarer, at han kan svare konkret på spørgsmål om DR København, men spørgsmål 
og kritik som vedrører DR generelt, vil han tage med videre. Dernæst forklarer Casper, at 
dagsordenen for møderne typisk er følgende:  

• Nyt fra formanden 
• Nyt fra redaktionschefen  
• Tema 
• Dialog  
• Evt.  

 
Punktet dialog var tidligere en runde med ris og ros. Casper ønsker at bygge det videre til en 
reel dialog, hvor man snakker om, hvordan man kan gøre tingene bedre.  
 
Endelig forklares forventningerne til medlemmerne, som forventes at lytte til P4 og/eller 
bruge de regionale sider på dr.dk. Dertil forventes det, at medlemmerne kommer til møderne, 
og ellers bedes de give besked med afbud. De bedes også give besked, hvis de ikke længere 
ønsker at være medlem. 
 
DR København 
Det forklares kort, hvad DR København er. Casper indskyder også, at disse slides kan sendes 
til medlemmerne, hvis de ønsker det.  
DR København er tidligere Københavns Radio – omdøbt til DR København / P4 København. 
Udgør en del af DR’s 9 distrikter. Det er landets største regionale radiokanal og har 900.000 
ugentlige følgere. P4 København sender ugentlig 40+ timers radio til fladen. Derudover 
sender P4 København følgende: Mads og Monopolet, Madsen med Alex Nyborg Madsen. 
Derudover er der også P4 – Trafikcenter København, som sender til hele Sjælland i 
hverdagene. I weekenden sendes der til hele landet.  
Cirka 40 medarbejdere arbejder ved DR København. 
 
Dertil huser DR København også blandt andet Hans Otto Bisgaard og weekendprogrammer: 
Diva & Dario, Monica Krog-Meyer, Poulsen & Holm og Jørgen de Mylius på P5.  
 
Morten spørger ind til, hvor længe i forvejen, man planlægger programmer.  
Casper fortæller, at man planlægger det cirka et år i forvejen, men året starter ikke ved 
årsskiftet. Før sommerferien skal man gerne have aftalt, hvad man skal producere i 2017.  
Susanne spørger ind til, hvornår man så planlægger sommerprogrammer. Casper forklarer, at 
man ikke beslutter det på samme måde, da det er faste leverancer. Sommerprogrammer, hvor 
man ikke har de faste eftermiddagsflader, planlægges fx typisk i januar. De 9 distrikter byder 
ind på, hvordan man kan producere koncepterne, hvilke værter, hvad det skal koste mv. 
Sidste år havde DR København sommerprogrammet: ”Er vi der ikke snart”, og i år vil DR 
København også køre programmet. I påsken vil DR København også producere et program: 
”Hjælpecentralen” fra 15-19 Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag.  
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Morten spørger ind til, hvornår man vurderer et program til at være en succes. Casper 
forklarer, at det kan vurderes ud fra lyttertal, men også ud fra hvilken kanal, man gerne vil 
have, hvordan det lyder, og om det er den rigtige tone, man hører i radioen. Derfor udskiftes 
programmer sommetider, og i ferierne tester man ofte nye programmer af. Fx blev 
programmet ”Listig Fredag” testet af i januar.  
  
Mette spørger ind til, hvordan man optæller lyttertal. Casper forklarer, at man via Gallup kan 
spørge folk, hvad de har hørt, og hvor meget de har hørt. Radio er en vaneting, og der skal 
meget til, før man skifter frekvens, så folk er bevidste om, hvad de hører. Dog kan der være 
en tendens til, at man tror, at man har lyttet i længere tid, end man rent faktisk har.  
Den anden måde er det samme som ved TV, hvor man udstyrer et repræsentativt udsnit af 
befolkningen med teknik, som sidder på dem, og så optager den alt radiolyd, hvad man hører. 
Derudover kan man se det på DR’s forskellige apps, men det er stadigvæk meget små tal i det 
store billede.   
 
Rundvisning 
Casper viser medlemmerne rundt på redaktionen. Herefter følger spisning. 
 
Hvad synes I om P4 København?  
Casper beder medlemmerne om at byde ind med deres umiddelbare holdninger til P4 
København.  
 
Solveig har bemærket, at der er kommet en ny weekendflade, som hun finder ensformig med 
to værter, som snakker frem og tilbage. Nogle af værterne er ordflom, og det er lidt 
ugebladsagtigt.  
 
Mette vil gerne have værter, som er mere analyserende. Hun ønsker en blanding mellem P1 
og P3, da det lige nu er lidt for smalltalkagtigt med kedelig musik. Men musikken er bedre 
end på P3.  
 
Susanne synes, at de længere interviews om lørdagen har været godt, især hvis man kun 
snakker med én person. Susanne forstår ikke Poulsen & Holm. Diva & Dario er godt, fordi 
det er levende, og der er grin, og derfor er det bedre end Poulsen & Holm. Lørdag er bedre 
end søndag på P4.  
 
Erling spørger, om ”Listig Fredag” kommer tilbage. Casper fortæller, at der har været lidt 
personalemæssige udfordringer med programmet. Erling tilføjer, at han taber koncentrationen 
med ”Listig Fredag”, som han kalder ”liderlig listig fredag”.  
 
Casper fortæller, at der er kommet en masse nye folk, som er blevet sat i en ny konstellation. 
Værterne skal lige finde hinanden. Casper forklarer, at meningen med den nye weekendflade 
var at gøre det mere levende. Vedrørende værter prøver P4 at have den gode tone, som er 
munter. Det er også derfor, at der spilles popmusik. Men der skal selvfølgelig også være 
plads til ubehagelige emner, som eksempelvis terror, hvor der skal skabes den rigtige 
stemning omkring det.  
 
Casper tilføjer til Mettes kommentarer omkring miks mellem P1 og P3, at P4 skal have fokus 
på det regionale, men P4 skal også tage internationale og nationale dagsordener op, når det er 
relevant. Men det bliver ikke lige som på P1, hvor man tager tre eksperter ind og snakker om 

 3 



for eksempel valget i New Hampshire i nat. Men værterne på P4 skal klæde lytterne på, så de 
også er klar til at deltage i snakken i frokostpausen. 
 
Sara synes, at der er det sidste halve års tid er gået lidt for meget pep i den. Hun synes, at det 
gælder generelt, men også for værterne og reklamerne. Det virker som larm. Sara synes, at P4 
også skal være roligt med rolig stemmeføring. Hun mener, at især en af morgenværterne er 
for larmende. Sara mener, at der er gået for meget P3 i den. Ivan spørger, om der er en 
grænse for, hvor meget sjov og pjanket det må være? Ivan tilføjer, at han er meget glad for 
musikken. 
 
Nan spørger, hvorfor det er blevet besluttet, at det skal være sjovt. Hun synes, at værterne 
griner for meget. Sara tilføjer, at det især er irriterende, når det er værternes egne jokes, som 
de griner af.  
 
Mette tilføjer, at der bliver taget relevante emner op, men der bliver også sommetider taget 
emner op, som er lidt for hyggelige og ligegyldige. Hun tilføjer, at musikken er god, men det 
er sjældent, at man hører et godt nummer, hvor man virkelig tænker, at det er godt.  
 
Casper forklarer, at der er et udvalg, som tager sig af playlisten. Der sidder folk med 
musikfaglighed, som træffer beslutningerne omkring musik. Værterne kan selv vælge et 
nummer i timen. Hvis der for eksempel lige er kommet en ny James Bond film, så kan 
værterne vælge at spille et nummer fra en tidligere film.  
 
Casper forklarer, at der skal være en god stemning i studiet. Der skal stilles kritiske 
spørgsmål, men der skal være en god stemning, når de lukker døren til studiet. Casper er enig 
i, at der godt kan være lidt for meget skuespil, og flere af medlemmerne nikker, og siger, at 
det er for påtaget. Casper er meget opmærksom på ping-pong mellem værterne, som han er 
enig i hurtig kan blive lidt for meget – der er meget ping-pong, fordi det er med 
nyhedsværten, med vejrværten og med en trafikvært – og endelig også med dem, som skal 
interviewes. Det må ikke være for påtaget.  
 
Nan tilføjer, at det ofte også handler om stemmeføringen. Det er vigtigt at tale roligt i stedet 
for hurtigt, hvis man vil være en hyggelig vært, som kan give en rar stemning.  
 
Casper fortæller, at der tidligere har været kritik af morgenværterne, og at han er enig i, at der 
er et potentiale for forbedring. Men han understreger, at der er værter, som har haft 20 års 
erfaring, og værter, som ikke har meget træning, og det tager tid at bygge det op. Værterne 
har også mange ting at være opmærksomme på, de skal eksempelvis også styre teknikken, og 
den træning får de først, når de står live i studiet. Casper mener, at det er blevet bedre, men at 
der stadigvæk er et forbedringspotentiale.  
 
Sara tilføjer, at der er tre rigtig gode morgenværter, så kritikken går ikke på alle 
morgenværterne.  
 
Casper går tilbage til spørgsmålet fra Ivan vedrørende en grænse for pjat, og Casper forklarer, 
at det skifter efter programtype. Der er højt til loftet ved fx Mads og Monopolet og Badabing, 
hvorimod P4 Morgen skal have en lavere grænse for humor og galskab, fordi der også skal 
være interviews med fx magthavere.  
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Ivan nævner en ping-pong med vejrværten, hvor det bliver til en reklame for Melodi Grand 
Prix, som han er træt af. Casper forklarer, at han godt kan forstå kritikken af spots, da de 
lydmæssigt ikke altid passer godt ind. Casper vender tilbage til den tidligere kritik af 
reklamer, og fortæller, at det er en fast del af konceptet. Der er en forpligtelse til at gøre 
reklame for DR’s andre tilbud. 
 
Court spørger ind til dækningen af Femern-forbindelsen, da den kan få stor betydning for P4 
Københavns område. Court pointerer, at det er vigtigt, at det er upolitiske journalister, som 
skal være med til at dække det. Casper tilføjer, at man kunne lave en samarbejde med DR 
Sjælland.  
 
Erling fortæller, at der tidligere har været meget snak om morgenværter. Han fortæller, at de 
tidligere morgenværter var naturlige, men at der også var delte meninger om dem. Casper 
forklarer, at morgenværterne både skal være performere og journalister, og det er en svær 
balance. Morgenværterne er ofte på kurser, så der er meget fokus på hele tiden at gøre dem 
bedre.  
 
Sara og Nan spørger, om det ikke er en fejlcasting at sætte to nye morgenværter sammen?  
Susanne kunne godt lide, da Sisse og Jacob var sammen, men at det også er synd at skille 
Jacob og Maja, da de har en rigtig god kemi. Casper understreger, at der er fokus på at gøre 
morgenværterne bedre sammen.  
 
Mette spørger ind til teknikken i forhold til eksempelvis lydniveau, og hvordan man kan 
komme med forslag til forbedringer. Casper fortæller, at han ikke kan gå ind i teknikken ,men 
at han har et forslag til, hvordan man kan ændre lidt på formen. Den ene kan være at lave en 
gruppe på Facebook, hvor medlemmerne kan komme med feedback. På den måde kan Casper 
også nemmere og hurtigere reagere på det. Et andet forslag er at lave en mailtråd, men ingen 
af medlemmerne må føle sig ekskluderet, hvis man vælger et af disse forslag. Alle 
medlemmerne fortæller, at de er på Facebook. 
Solveig foreslår, at Casper fx kan skrive på Facebook, hvis der kommer et nyt program, som 
han gerne vil have, at medlemmerne skal lytte til. Casper nævner, at det ville være smart i 
forbindelse med eksempelvis P4’s dækning af håndbold i december.  
Susanne synes, at det gav god mening at have sport på P4. Det var et fint supplement, og hun 
lærte noget nyt, og det gav hende lyst til at se kampene. Court synes, at man skal oplyse folk 
om, at der ikke er penge til at vise kampene. Casper foreslår, at temaet for et kommende 
møde kunne være sport, hvor man kunne diskutere, hvordan P4 skal dække sport.  
 
Casper summerer op og siger, at der skal oprettes en gruppe på Facebook, hvor man kan 
diskutere. Der vil komme en indkaldelse til det. Derudover opfordrer Casper til, at 
medlemmerne liker både P4 Københavns side og trafikkens side på Facebook. 
 
Valg til formand og næstformand  
Casper fortæller om arbejdsopgaverne. Efter en håndsoprækning bliver Erling valgt som 
formand, og Mette bliver valgt som næstformand. 
 
Evt.  
Der bliver spurgt ind til dato for næste møde. Casper fortæller, at han ønsker, at planlægge 
det for et år af gangen, og at han vil kigge på det sammen med formanden og næstformanden.  
Casper vil indkalde til møde i maj, og medlemmerne vil modtage en invitation til en gruppe 
på Facebook.  
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