
Dialogforum 5. september 2016 

Tilstede: Erling Malmqvist, Solveig Türck, Peter Møller, Peder Jon Andersen, Sara Kristensen, Morten Blach 

Madsen, Nan Thorup Rostock, Susanne Bredkjær, Mette Foss Andersen, Court Østerberg, Christian Thode, 

Mads Wædegaard, Casper Dall, Asli Sørup (referent).  

Afbud: Søren Levin Thormann, Peter Møller. 

1) Nyt fra formanden / Erling Malmqvist 

2) Nyt fra P4 København + DR / Casper Dall, redaktionschef 

3) Oplæg om P4 ved Lars Daneskov, DR Mediers Kanalredaktør for P4 

4) Dialog 

 

Ad 1) 

Husk lørdag d. 5. november, hvor der er DR dag. 

DR dagen er et tilbud til alle medlemmer af dialogforum, og den er bygget op omkring en række workshops 

om forskellige emner. Det er også muligt at booke en rundvisning i DR Byen. Vær hurtig med 

tilmeldingerne, når indbydelsen kommer ud, så I får frit slag blandt tilbuddene.  

Erling Malmqvist og Mads Wædegaard er med i arrangørgruppen. 

Dialogforum efterlyser, at der skal mere fokus på, at der skal laves noget på DR dagen i stedet for, at det 

bare bliver underholdning. Mads svarer, at dette arrangement er prioriteret som en slags opstarts-DR-dag 

som intro til nye medlemmer af Dialogforum, så man har et godt grundlag for at få arbejdshandskerne på 

senere. 

 

Ad 2) 

Senest medio november flytter trafikredaktionen ind i trafiktårnet på Kalvebod Brygge hos Vejdirektoratet. 

Beslutningen er truffet for at få bedre mulighed for at samarbejde med Vejdirektoratet og dele oplysninger 

med, så vi få endnu skarpere og mere relevante trafikmeldinger. 

Der bliver desuden ændret i dækningen, sådan at trafikredaktionen i København kommer til at have 

landsoverblikket midt på dagen (uden for primetime) og om aftenen til kl. 21.00. 

 

Ad 3) 

Lars Daneskov er inviteret for at fortælle om, hvorfor P4 ser ud, som P4 gør lige nu.  

Daneskov karakteriserer P4 som en kanal ”under ombygning”. Ombygningen var nødvendig for at 

fremtidssikre kanalen lyttermæssigt, da der var et problem i forhold tilgangen af nye, yngre lyttere. Så der 



er lavet en række tiltag for at forynge og forny kanalen og dermed styrke P4-brandet. Der er bl.a. lavet nye 

programmer og lavet en gennemgribende efteruddannelse af værterne i et nyt, friskt udtryk. Den regionale 

journalistik er styrket, og musikprofilen er skærpet. Endelig er der lavet nyt lyddesign, så P4 lyder mere som 

en samlet kanal. 

Det seneste, der er blevet gjort noget ved, er weekenden for at få den til at følge med i udtrykket i forhold 

til resten af kanalen.  

Planen fremover er, at P4 skal være en kanal, der taler om de ting, der sker i verden lige nu. Så de ting folk 

taler om, taler vi også om på P4 – og det gælder både små og store ting. Vi arbejder på at blive endnu mere 

levende og mere uforudsigelige. Det kan f.eks. betyde, at der bliver skåret ned på antallet af ”lige om lidt 

kan du høre…”. Vi vil gerne styrke lytterinddragelsen, fordi vi tror på, at vi kan blive en sjovere kanal, hvis 

lytterne får lov til at være med til at lave radio. Og endelig vil vi gerne styrke formen på vores journalistik, 

sådan at vi har et større katalog af forskellige måder at fortælle en historie på. 

 

Reaktioner fra Dialogforum (og svar fra Lars Daneskov efter ) 

To værter: De skal underholde os og ikke hinanden. 

 Ja. Det optimale er, når de to værter, gør noget for hinanden, som man ikke kunne have gjort 

alene. Det er noget, vi hele tiden arbejder med. 

P4 er blevet rigtig godt og udviklingen går til den gode side. Det har været behageligt i sommeren, at der 

engang imellem kun var én vært. Kunne man veksle ml. en og to? Engang imellem bliver man lidt træt i 

hovedet af, at de to værter, skal konkurrere om at være sjovest. 

 Vi arbejder med temposkift i løbet af morgenen og forsøger, at det ikke hele tiden skal være to på 

samtidig ved f.eks. at dele interviewene ud. 

Når der er to værter, er det kikset, hvis det bliver for skuespilsagtigt. Det er tydeligt, når det er aftalt på 

forhånd, hvad der skal ske.  

Toværtssystemet fungerer ved Poulsen og Holm og Milling og Molbeck, for de har tiden til det. I 

morgenudsendelserne er der simpelthen ikke tid til, at de to kan folde samspillet ud. Det ville give mere 

plads til dem, hvis sniksnakken og spots for andre ting, der sker lige om lidt, ryger ud. Man bliver stresset af 

alt det der med, hvad der skal ske lige om lidt. Man kunne måske også spille et musikstykke mindre pr. 

time, for at få mindre tid. Eller måske spille to numre i træk, så der var lidt mere ro og plads til de andre 

ting. 

I forhold til at bringe lytterne i spil: Pas på med at det ikke bliver ligegyldigheder, de bliver inddraget med.  

 At inddrage rigtige mennesker kan også betyde, at vi tænker os om en ekstra gang i forhold til, 

hvem vi bringer som case. Vi arbejder på at lave et katalog af muligheder, som man så kan bruge, 

når det giver mening. Det handler om at dosere det på den rigtige måde. 

Lyttermeninger er sjovere end lytterhistorier. 



Det er trælst, når værterne begynder med at fortælle om, hvor trætte de er, og har stået for tidligt op. 

Weekendfladen: Når man inviterer gæster i studiet er det bedst, hvis man har noget at snakke med dem 

om og ikke kun sidder og griner med hinanden. Det er meget larmende. 

 Det er noget, værterne er meget opmærksomme på, men stemningen bliver tit høj i programmet, 

fordi alle gæsterne er så begejstrede for at deltage. 

Avisoverskrifterne: Der bliver gået lidt for meget efter de lidt mærkelige, latrinære historier. 

P3 værterne, der er kommet over på P4: Pas på med at få meget P3-stemning på P4. 

Jeg kan ikke genkende, at P4 skulle være en ny, klarere profil nu. Jeg synes, at der var en klar profil før, og 

nu er den til gengæld uklar. Jeg hører mindre P4 nu, fordi P4 er blevet mere alt eller intet nu, og hvis jeg vil 

have noget, der er skarpt, så er der mange og bedre tilbud. Jeg synes, det er blevet mere larmende. 

Indholdet egentlig godt og passer altid ind, men det er mere tonen, der er blevet mere højrøstet. De griner 

og bander mere. 

 Vi vil gerne lave et voksent greb på det, der er vores virkelighed. Vi ved også, at vores lyttere er 

hele mennesker. Det prøver vi også at sørge for, at vores værter kan mærkes som mennesker. 

Lyden og musikken er en løbende proces. 

Jeg kan godt lide musikprofilen lige nu. Programprofilen kunne godt bruge et debatprogram a la P1-debat 

med musik. 

 

 

 

 


