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Mødereferat – DR Københavns dialogforum d. 24. maj 2016 
 
Tilstede 
Erling Malmquist (formand) 
Mette Foss (næstformand) 
Court Østerberg 
Peter Møller 
Solveig Türck 
Ivan Pedersen 
Morten Blach Madsen  
Nan Rostock 
Susanne Bredkjær  
Sara Kristensen  
Peter Jon Andersen 
Torben Elm Olsen 
 
Redaktionschef Casper Dall 
Referent Line Gudnitz Baun 
Kommunikationsrådgiver (DR Kommunikation og Presse) Mai Weber Juul 
 
Afbud:  
Søren Thormann 
 
Kasper Kristoffersen ønsker ikke længere at være medlem. 
 
Dagsorden 
- Nyt fra formanden / Erling Malmqvist 
- Nyt fra DR København + DR / Casper Dall, redaktionschef 
- Oplæg om P4 Københavns regionalitet: Hvad er en god regional nyhed på P4? 
- Dialog 
 
Nyt fra formanden ved Erling Malmquist vedrørende DR Dagen.  
DR Dagen er fastlagt til lørdag d. 5. november.  
Erling Malmquist gennemgår DR Dagen og viser et eksempel på et tidligere program. Han 
sidder også i planlægningsgruppen, og fortæller, at det er vigtigt, at man hurtigt melder sig til 
workshops. Dertil anbefales det at tage en rundtur i DR. 
- Spørgsmål fra Morten Blach Madsen om, hvad man får ud af DR Dagen - bagefter? 
Erling Malmquist forklarer, at man får bestyrelsesformandens perspektiv på tingene. Men DR 
Dagen er ikke et sted, hvor der bliver truffet beslutninger.  
Casper Dall supplerer og fortæller, at DR Dagen er ligesom dialogforum, hvor man kommer i 
dialog med ledelsen. Man kan komme i kontakt med det øverste niveau, men der kommer 
ikke en resultatliste. 
- Morten Blach Madsen spørger, om der bliver fulgt op på frøene, som bliver sået?  
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- Solveig Türck fortæller, at man kan blive præsenteret for fremtiden, som hun eksempelvis 
gjorde for et par år siden, hvor hun blev præsenteret for streaming. 
- Sara Kristensen spørger ind til, hvordan DR kan få mere ud af dem, som kommer til mødet? 
Er der nye idéer som kan testes på medlemmerne? Casper Dall fortæller, at det også er en 
fornøjelse for ledelsen at mødes med brugerne.  
- Peter Jon fortæller, at det er en meget spændende dag, og han kan godt lide at høre ledelsen 
fortælle. Dertil er eftermiddagens program spændende. Han opfordrer til, at man har 
forberedt spørgsmål hjemmefra, så der kommer mere substans i det. Men det kunne suppleres 
med spørgsmålene i hatten. 
- Erling Malmquist pointerer, at det altid er vigtigt med tovejskommunikation. Han opfordrer 
også til, at medlemmerne bruger gruppen på Facebook. 
 
Nyt fra DR København 
Casper Dall fortæller i hovedtræk om seks indsatsområder i forbindelse med DRs planer om 
udflytning af arbejdspladser:  

1) Nyt Center for innovation formidling af Undervisning og Videnskab i Aalborg 
2) DR Sporten flytter til Aarhus 
3) Ny udvidet kulturredaktion i Aarhus 
4) Fødevarer og kritisk forbrugerjournalistik samles i DR Aarhus 
5) DR Vejret flytter til Aarhus 
6) DR Fiktion samles i DR Byen 

 
- Peder Jon spørger ind til tidshorisonten? 
Casper Dall fortæller, at det sker i to perioder: 2017 og Sporten rykker først i 2018, da det 
bliver et stort år i sporten. Der spørges ind til, hvor mange der ikke vælger at tage med? 
Casper Dall fortæller, at man ikke ved det endnu, og han fortæller om proceduren.  
 
Påske- og helligdagsprogrammer 
’Hjælpecentralen’ 
’Det minder om fridag’ 
Casper Dall spørger ind til om medlemmerne har hørt et af programmerne?  
Flere af medlemmerne synes, at ’Hjælpecentralen’ er hyggeligt og sjovt. ’Public service på 
højeste plan’, bliver programmet kaldt af Nan Rostock. 
Erling Malmquist mener, at værterne på ’Hjælpecentralen’ er gode og skal fastholdes. 
 
Personalia 
Kort om opsigelser og nye ansættelser hos P4 København. 
 
Sommer på P4 
Sommerens programmer på P4 præsenteres kort. 
 
Casper fortæller kort om DRs OL-dækning.  
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- Morten Blach Madsen spørger ind til, om man har opnået det man ville med programmet 
Badabing show? Han er ikke fan af programmet, men sidst han hørte det, synes han faktisk, 
at programmet ramte plet. 
Casper Dall henviser til det kommende møde med kanalredaktør Lars Daneskov, fordi det er 
et eksternt program og derfor hans område. Dertil fortæller Casper Dall, at der er høje 
lyttertal, og at det står stærkt i brandmålinger. Derfor er svaret - ja, man har opnået det, som 
man gerne ville med programmet.  
- Nan Rostock fortæller, at hun godt kan forstå, at man prøver programmet af fredag 
eftermiddag, da det skiller sig væsentligt ud fra det øvrige segment på P4.  
- Mette Foss spørger ind til, om Mads & Monopolet også er et eksternt program, fordi hun 
synes, at musikken skiller sig ud? Casper Dall fortæller, at der er bredere musikrammer for fx 
’Mads & Monopolet’ og Alex Nyborg Madsen end for de faste, regionale programmer. Mette 
Foss synes, at det er fedt med de bredere rammer for musikken, da den godt kan være kedelig 
under de faste programmer. Casper Dall henviser til, at det vil være meget relevant at snakke 
med Lars Daneskov om til mødet i september. 
- Erling Malmquist fortæller, at det er et fast diskussionsemne til DR Dagen.  
Casper Dall afslutter og fortæller, at man skal have nye hits, gamle hits og god stemning. Især 
er der kommet nyere musik. Nan Rostock spørger til om den nyere musik er dansk eller 
udenlandsk musik? Casper Dall fortæller, at DR har et krav om, at der skal være 43 procent 
dansk produceret og sproget musik, og at man gerne vil have ny musik med.  
- Sara Kristensen opfordrer til, at der laves en struktureret dagsorden med spørgsmål til Lars 
Daneskov, så det bliver mere fokuseret. Det er der opbakning til, og der henvises til at bruge 
gruppen på Facebook.  
 
Regionalitet  
Hvad er en god regional nyhed på P4 København?  
- Relevans  
- Unik  
- Uforudsigelige (P4 KBH skal overraske mere, P4 KBH må ikke være tandløs og 
forudsigelig) 
- Identifikation (flere levende og almindelig mennesker) 
 
- Susanne Bredkjær synes, at indslaget d. 23. maj om vegetarmad i vuggestuer var 
interessant. Hun synes, at ovenstående punkter indgik i emnet.  
- Mette Foss fortæller, at hun hellere vil høre eksperter fortælle om det fremfor almindelige 
mennesker. Casper Dall fortæller, at man for længe har haft for meget fokus på fx en 
borgmester. Man skal også have folk med livserfaring med i radioen, men det skal naturligvis 
ikke kun være rent brugerdrevet. Der har været en tendens til, at man har haft for kedelige 
personer med. Mette Foss mener dog, at det er mere kedeligt, hvis det er almindelige 
mennesker. Casper Dall fortæller, at vi er nødt til at komme mere ud i virkeligheden, og fx 
fortælle hvilke udfordringer det giver kokken i vuggestuen. Sara Kristensen synes, at der er 
for meget fyld, som ikke er interessant. Hun er enig i, hvad Casper Dall fortæller om 
balancen af kilder, men hun synes ikke, at det er det, som hun hører i radioen. Casper Dall 
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fortæller, at oplevelserne af det er forskelligt, og at det er svært at finde balancen, fordi 
skaren af lytteren er meget bred.  
- Mette Foss spørger, om man ikke kan opdele programmerne, så der fx er noget mere 
politisk, da der er for meget snak. Hun føler sig ikke beriget af analyser af nyheder. Casper 
Dall mener, at det er en interessant pointe.  
- Ivan Pedersen fortæller, at der fx var et program i dag om en ung elev, der dropper ud, og 
det var rart at høre eleven fortælle. Der var en god balance.  
- Nan Rostock pointerer, at det kan være svært at definere, hvad en ekspert er. Dertil 
kommenterer hun, at man sommetider næsten kan komme til at glemme, hvad emnet handler, 
fordi man teaser for meget inden fx nyhederne og et stykke musik.  
 
Casper Dall afspiller et par eksempler af det, som han gerne vil have mere af.  
Statens udflytning af arbejdspladser, hvor morgenværterne interviewer en, som er blevet ramt 
af det. P4 KBH fandt kilden via Facebook, hvor kildens kone havde kommenteret på et 
opslag fra P4 KBH.  
- Mette Foss synes, at klippet er for banalt, og at pointerne bliver gentaget for meget i klippet.  
- Court Østerberg giver et eksempel på udflytning.  
- Susanne Bredkjær siger, at hun hører interviewet, mens hun laver morgenmad, og derfor må 
det heller ikke gå for hurtigt for hende om morgenen. Mette Foss medgiver, at det 
selvfølgelig ikke må gå for hurtigt, så man misser pointerne. Men det handler om en balance. 
Casper Dall siger, at det er baggrundstapet, men at ambitionen er, at det skal være up front.  
- Nan Rostock siger, at det kun er relevant at høre fra ham, hvis man også hører om en, som 
flytter med. Det bliver ikke en diskussion, hvis man kun hører fra en part. Casper Dall 
forklarer, at det gør emnet mere menneskeligt, fordi man i det samlede mediebillede typisk 
ser politikerne. 
- Morten Blach Madsen er enig med Nan Rostock i, at det er vigtigt at høre begge sider. 
- Solveig Türck siger, at der via Facebook både kan komme hittere og nittere. Sara Kristensen 
synes heller ikke, at kilden var så spændende at høre på.  
- Peder Jon pointerer, at der er forskel på at høre indslaget til mødet, hvor man lytter meget 
koncentreret, og når man hører programmet om morgenen, mens man laver andre ting.  
- Peter Møller spørger ind til briefing af kilder.  
 
Tidligere ansat på psykiatrisk bosted i Brøndby, som fortæller om, hvordan hun tidligere er 
blevet overfaldet med en kniv.  
- Nan Rostock synes, at det en fantastisk kilde, og at kilden virker meget velovervejet. Hun 
synes, at det meget samfundsrelevant. Det siger noget om, hvad det vil sige at arbejde sådan 
et sted, som er kommunalt anliggende. Det har en helt anden relevans i forhold til kilden om 
udflytninger. Denne historie handler om liv eller død.  
Casper Dall er enig i, at der er forskel på et indslag om liv eller død versus udflytning, men 
påpeger, at det er et stort indgreb i mange folks liv. Susanne Bredkjær mener, at kilden om 
udflytning var forkælet, men det viser jo også, at indslaget kan vække den følelse for lytterne. 
Kildens kommentarer gør os forargerede. Solveig Türck mener, at problemet med kilden om 
udflytningen er, at historien er for forudsigelig. Mette Foss mener, at det er en lille historie, 
som man bliver ved med at grave i, og så bliver man rigtig træt til sidst. Hun savner mere 
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variation. Sara Kristensen mener, at viklingen på at det er synd er for nem og hurtig. Hun 
savner en balanceret dækning.   
- Solveig Türck fortæller om et indslag om Dansk Folkeparti, der gerne vil lovliggøre 
peberspray. Hun synes, at det virkede lidt som en reklame for Dansk Folkeparti. 
 
Redskaber 
- Eksplicit relevans 
- Konkret formidlet 
- Kritiske spørgsmål 
- Bud på løsninger 
- Interaktion 
 
Casper Dall fortæller uddybende om ovenstående redskaber, som blev udviklet i 2014. P4 
København er efterfølgende blevet på punkterne to gange, men han pointerer, at journalistik 
ikke er en eksakt videnskab. Men det kan give et pejlemærke. Derefter vises grafer over 
målingerne. 
- Mette Foss fortæller om et indslag om en kræftpatient fra Herlev hospital, som optrådte 
flere gange. Dertil blev Herlev Hospital ringet op og modtog kritikken – selvom det var et IT-
system, der havde klokket i det. Men P4 København kunne ikke få en kommentar fra Herlev, 
og Mette Foss synes, at programmet handlede for meget om Herlev Hospital til sidst. Casper 
Dall er enig i, at man godt kunne have skåret lidt ned på det om morgenen, så man heller ikke 
genbrugte det om eftermiddagen. Casper Dall fortæller, at det er vigtigt at fokusere på 
dødsyge mennesker, og at patienterne skal behandles ordenligt. 
- Erling Malmquist ønsker et kritisk fokus på regionerne.  
- Nan Rostock ønsker dialog om, hvor mange gange man kan køre på den samme historie. 
Hun mener ikke, at det virker professionelt. Man bliver træt af i løbet af dagen af at høre det 
samme. Ved hovedhistorier skal man have mange flere vinkler og kilder på historierne. 
Casper Dall mener godt, at der må være et overlap mellem morgenfladen og 
eftermiddagsfladen, da historierne kan udvikle sig over dagen. Man skal forstå præmissen, 
men man må ikke gentage det, hvis der ikke er udvikling i sagen. Court Østerberg pointerer, 
at lyttermønstre er forskellige, og derfor hører alle ikke nødvendigvis både morgen- og 
eftermiddagsfladen. 
- Nan Rostock spørger ind til, om eftermiddagsholdet briefes af morgenholdet? Casper Dall 
fortæller, at der er meget holdarbejde i det at producere radio, og at der er møder, hvor 
holdene briefer hinanden. 
- Erling Malmquist ønsker flere kritiske spørgsmål til politikerne, når de vedtager ting, som 
de egentlig ikke ved så meget om, og derfor måske ikke kender konsekvensen af. Morten 
Blach Madsen nævner, at det kan irritere mange pendlere, at der er meget vejarbejde, og man 
bør spørge ministeren om han ved, hvad det koster kommunen, at medarbejderen ikke når på 
arbejde til tiden. Dyk ned i det, og spørg ham om, hvad det egentlig koster. Dét mener 
Morten Blach Madsen er noget, som folk virkelig gerne vil høre om, fordi det påvirker 
mange.  
 
Dialog 
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Emner ud fra gruppens side på Facebook: 
• Ringe radio-app 
• Lyttertal – besøg af Dennis Christensen 
• Specifikke værter/værtsammenhæng 
• ’Pli’ 

 
Casper Dall vil gerne have uddybet, hvad der menes med pli?  
- Erling Malmquist mener, at når man er vært skal man huske at tage hånd om folk og ikke 
tale anstødeligt. Eksempelvis Christoffers nudelhår. Personlige kommentarer hører ikke til.  
- Mette Foss mener, at det ofte er værternes personlige historier, og hvad de har lavet i 
weekenden, der fylder. Sommetider ved man ikke, hvad formålet er.  
- Peter Møller nævner også trafikværterne. Casper Dall fortæller, at der siden sidst har været 
fokus på at gøre trafikmeldingerne skarpere og mere relevante. Peter Møller mener, at det 
klart er blevet bedre.  
- Mette Foss savner en podcast, hvor trafikmeldingerne ikke indgår, da det ikke er relevant, 
hvis man ikke hører programmet live. Casper Dall er ikke helt sikker på muligheden for det, 
men synes, at det er en god pointe at undersøge. 
 
Casper Dall viser et eksempel på en kommentar fra Facebook, hvor en lytter synes, at det var 
en god værtssammensætning i denne uge. 
- Sara Kristensen stiller spørgsmålstegn ved, om værterne udvikles, eller om det egentlig 
lyder sådan, som P4 København gerne vil have at det skal lyde? Casper Dall fortæller, at det 
skal blive bedre, men at det tager tid at lære det at være vært. Folk har forskellige 
udgangspunkter.  
- Solveig Türck synes, at der er for meget fnis, og det giver ikke god stemning. Hun vil 
næsten hellere have én vært. Casper Dall opfordrer til at tage spørgsmålene videre til Lars 
Daneskov, som er fortaler for toværtssystemet.  
- Erling Malmquist synes, at morgenværterne er blevet bedre, og at de er på rette vej.  
- Nan Rostock mener godt, at toværtssystemet kan fungere, det gør det fx på P1.  
- Susanne Bredkjær fortæller, at det tidligere system, hvor den ene vært forlod studiet 
klokken 9 ikke fungerede. Hun er glad for at begge værter er på frem til klokken 10.  
- Mette Foss efterlyser at man tager nogle af de gode programmer på tværs af radiokanalerne 
og sætter dem sammen med musik. 
- Sara Kristensen mener, at man kan skabe god stemning på mange måder. 
 
Evt. 
- Mette Foss mener, at DR’s radio-app er blevet mere bedre.  
- Ivan Pedersen efterlyser mindre reklame for DR’s egne programmer. Casper Dall henviser 
til, at DR er forpligtet til at oplyse om de øvrige tilbud. Det er en del af public-service.  
- Solveig Türck er træt af, at en stemme fortæller ’du lytter til P5’, det er godt klar over, når 
man selv har skruet ind på kanalen.  
- Erling Malmquist forstår ikke, hvorfor man skal høre en kort reklame for, hvad der kommer 
i de regionale nyhedsudsendelser om fem minutter. Casper Dall fortæller, at undersøgelser 



	 7	

viser, at folk skruer væk, når der kommer nyhedsudsendelser, og derfor prøver man at 
integrere nyhedsværten i programmet.  
- Sara Kristensen spørger, om man ikke kan tænke medlemmerne mere ind i selve mødet, og 
at Casper Dall fx kan spørge medlemmerne på Facebook, hvad de synes om 
’Hjælpecentralen’, når det sendes. 
- Mette Foss spørger ind til DR app’en, og hvordan man kan komme med inputs til den. 
Casper Dall vil undersøge det videre. 
- Morten Blach Madsen spørger ind til dækningen af 400-året for Shakespeares død. Casper 
Dall fortæller, at der allerede har været lidt om det, men at der ikke er planer om yderligere 
dækning. 
- Casper Dall opfordrer medlemmerne til at høre de nye sommerprogrammer. Han vil gerne 
høre om det undervejs og efterfølgende. Dertil vil P4 København lave noget nyt og 
anderledes under DHL og Copenhagen Cooking.  
 
Næste møde er mandag den 5. september 2016. 
Onsdag den 7. september er medlemmerne inviteret til at komme og møde Rufus Gifford til 
debat om den kommende præsidentvalgkamp. Dørene åbnes klokken 18.00. 
 


