
Dialogforum 1. februar 2017 
 
Tilstedeværende: Erling Malmqvist, Sara Kristensen, Ivan Pedersen, Morten Blach Madsen, 
Peter Møller, Mads Wædegaard, Susanne Bredkjær, Solveig Türck, Peder Jon Andersen, Court 
Østerberg, Casper Dall, Helena Christensen (referent). 
 
Afbud: Nan Rostock, Mette Foss, Christian Thode. 
 

1) Velkomst/Hvad er trafiktårnet? /Jacob Langebæk Hegner, operationel koordinator i 
Vejdirektoratet. 

2) Kort rundvisning i Vejdirektoratet Kontrolcenter samt DRs nye radiostudie til 
trafikmeldinger / Jacob Langebæk Hegner og Casper Dall. 

3) Nyt fra formanden/ Erling Malmqvist 
4) Nyt fra DR København + DR / Casper Dall, redaktionschef. 
5) Dialog 

 
 
 
Ad 1) 
 
Jacob Langebæk Hegner fortæller om trafiktårnets arkitektur og forudsætningerne for dens 
eksistens. Det skyldes bl.a. samarbejdet i trafikstyrelsen, specielt mellem Banedanmark, som 
ejer bygningen, og Vejdirektoratet. Vejdirektoratets arbejdsopgaver er at overvåge, gribe ind 
samt informere. Vejdirektoratet begyndte deres samarbejde med P4 Trafikcenter i 2010, og 
de har begge drevet stor gavn af P4 Trafikcenters tilflytning til trafiktårnet. 
 
 
Ad 2) 
 
Jacob snakker videre om trafiktårnets arkitektur og sikkerhedsforanstaltninger. Han fortæller 
om Vejdirektoratets arbejdsrutiner samt ansættelsesforløb. 
 
Ad 3) 
 
Erling vil gerne opfordre de andre medlemmer til at blive en del af DR panelet. De mangler 
folk, og det er sjovt. Du får en mail, hvis der er noget de gerne vil vide. Nogle gange opfordrer 
de dig til at se et program, hvorefter du skal svare på nogle spørgsmål. 
 
 
Ad 4) 
 
Tanken er, at 2017 skal stå i Danmarkshistoriens navn. Ambitionen er at lave en fortælling om 
Danmarks historie.  Udfordringen er, at vi har en anden forventning til hvad historiefortælling 
er, end hvad der er på flow TV.  
 
På P4 vil også køre nogle forskellige ting med dansk historie. P4 vil heriblandt dække 850 
årsdagen for Københavns grundlæggelse. 



Kan man tage radiorygsækken på og snakke med folk derude med gode historier, lidt ligesom 
de gør på Lorry og TV2 Øst? 
 

Lorry har nogle andre muligheder/forpligtelser end vi har. Men vi skal være i 
sync med dem vi vil producere til. 

 
 

 Deres ”ægte regional” kan meget, men der er også store faldgrupper. Vi vil alle 
gerne lytte til brugerne, bl.a. på de sociale medier. 

 
Ad 5) 
 
Næste møde kunne Erling godt tænke sig, at der bliver snakket om, hvad P4’s 
valgforberedelse er. Det er jo regionalt, så alle har en interesse i, hvad der kommer til at ske. 
Det er nok mere relevant for mødet i september.   
 

 Vi har fordelen på P4, da vi er tæt på de forskellige regioner. Det kan vi bl.a. 
give videre til DR nyheder. 

 
Casper spørger, om der er nogle forummet gerne vil have inviteret til maj mødet? 
 

 Inger Bak var god da hun var her for tre år siden.  
 

 Var meget imponeret af dem, der havde med medie analyser at gøre, da de 
snakkede til DR dagen. Hvordan de skaffer informationerne osv.  

 
Man kunne invitere to medieordførere ind fra forskellige partier. Hvad er deres planer for det 
næste medieforlig.  
 

 Vi skal måske vente lidt til vi kommer tættere på den nye medieaftale, men det 
er en rigtig god ide! 

 
Til det næste møde kunne det være interessant at høre om et igangværende projekt. Så kunne 
man give sparing og dermed give noget tilbage. 
 

 Vi har haft den op at vende før. Evig problemstilling, der sker så mange ting, 
men det er svært at finde det rigtige tidspunkt at bringe det på banen og få input. 
Det er lettere at gøre med etik og børneprogrammerne. De har altid gang i mange 
ting. Inger Bak (etik) ville blive glad for at høre, hvordan i oplever noget DR laver. 

 
Casper er altid velkommen til at stille spørgsmål på vores lukkede facebook gruppe, hvis du 
har lyst. 
 
Det ville være rart med en grundig dækning ”for dummies” af det kommende franske og tyske 
valg, som forklarer tingene grundigt for folk, der ikke har det store kendskab til de to landes 
tilstand.   
 



 DR nyheder er særdeles opmærksomme på det, specielt efter Trump. De 
rykker Stéphanie Surrugue fra Washington til Paris. Hun skal interessere sig for 
Forankring og Tyskland. Vil undgå faldskærmsjournalistik og prøver derfor at 
rykke folk ud af DR byen. Det er vigtigt at fange og oplyse alle i Danmark – ikke 
kun dem med universitetsuddannelser.  

 
Grundet spørgsmålet om hvad der skal ske med EU er disse valg vigtige for os.  
 
Jeg har set De skjulte talenter. Først udsendelse var fantastisk, men der var mange gentagelser 
og ikke meget nyt i det andet afsnit. Det sker desværre også med bl.a. Søndagsavisen. Der 
bliver talt ned til en, som om man skal høre ting tre gange før man forstår det. De fine 
budskaber drukner i frustration. 
 
TV appen - er der problemer med den, eller er det bare hos mig?  Den hakker og stopper i 
afspilningen. Appen er ellers genial, ser næsten kun TV på den måde.   
 

 Jeg har ikke hørt om nogle problemer. Der er kun en vis kapacitet (den vokser 
konstant), der nogle gange ikke kan følge med. Man kan både se live eller stream. 
Vi prøver hele tiden at gøre den bedre. 


