
Dialogforum 21. maj 2012  
 
Til stede: Mona Svan, Claus Bodenhoff, Jane Berenthz, Solveig Türck, Anni Welander, Henrik 
Toksvang, Court Østerberg, Susanne Møller Johansen, Jens Flyvholm, Svenning Ravn, Benthe 
Glensbjerg, Katrine Asp-Poulsen, Mads Jensen, Asli Sørup, Morten Dam-Sørensen, Julie 
Rosenkilde. 
 
Afbud: Helle Sander, Jan Wihlborg. 
 

1. Programpitch. De fem på P4 – årets sommereftermiddagsprogram 
For 70 år siden udkom den første ”De fem”-bog. Siden har generationer af børn slugt 
historierne om de fire børn og deres hund og de eventyr, de oplever sammen i deres 
sommerferier.  Det er dette, der er udgangspunkt for årets sommereftermiddagsprogram på 
P4 i Østdanmark (Fyn, Sjælland og Bornholm). Værterne er Julie Rosenkilde (P4 København) 
og Morten Dam-Sørensen (P4 Sjælland). 
 Bøgerne fortæller også historier om venskab og mange andre ting, og 
målsætningen er, at der hver dag tages udgangspunkt i én ”De fem”-bog, for på den måde at 
skabe god gammeldags sommer(ferie)stemning. Programmet bliver sendt fra København, 
men kommer alligevel vidt omkring i sendeområdet, netop med afsæt i bøgerne. F.eks. 
handler det om Bornholm, når de taler om ”De fem på Klippeøen” eller om Odense og H.C. 
Andersen, når de taler om ”De fem på eventyr”. 
 Her følger lidt om de faste indslag, der blev omtalt: 

- Hver dag bliver tonen i programmet slået an af en oplæsning af et uddrag af dagens 

bog. 

- Der bliver ringet til en kendis, som på en eller anden måde falder inden for temaet, 

f.eks. Leif Davidsen i forbindelse med ”De fem og spionerne”. 

- Mysteriedepardementet: Hver dag dykker programmet ned i et mysterium f.eks. 

Loch Ness eller en konspirationsteori. 

- Quiz om dagens emne. Præmien er en De fem dvd-box. 

- Tour de France: Henrik Lindeger forsøger at finde steder på ruten, der passer i 

dagens tema. 

- Min barndoms helte: En kendt dansker, der fortæller om sin store barndomshelt. 

Men det allervigtigste element bliver lytternes egne historier. Håbet er lytterne vil tage 
programmet til sig og byde ind og hjælpe med at forme programmet. Det kan f.eks. være 
med historier om, hvad bøgerne har betydet for dem. Det kan også være med historier om 
gamle børnebøger generelt – hvorfor husker folk stadig ”De fem” og ”Jan” og ”Puk” m.fl.? 
Hvorfor samler voksne mennesker på gamle børnebøger? 
De overvejer også, at hver uge kan være tilegnet ét af medlemmerne fra bogen og det kan 
bidrage med forskellige temaer til udsendelserne. F.eks. George, som er en pige, der gerne 
vil være en dreng. Eller om hunden Timmy. 
 
Efter Mortens og Julies gennemgang af deres overvejelser om programmet lavede vi en 
ultrakort brainstorm over nogle af de ”De fem”-titler, som de gerne vil bruge i programmet. 

De fem på skatteøen – Sebastian. 
De fem i Fedtefadet – Riskjær. Kurt Thorsen. 
De fem på Lejrtur – B.S. Christiansen. 
De fem og den skjulte borg –  



De fem i smuglerreden 
De fem og spionerne – Leif Davidsen 
De fem følger et spor – DSB-direktøren. 
De fem og kidnapperne – Blekingegadebanden. Peter Øvig. 
De fem på djævleklippen – En tatovør med horn i panden.  
De fem ved havet – en sømand. 
De fem og den mystiske hede – Melby Hede. Rusland i Nordsjælland. 
De fem i sigøjnerlejren – romaer. June Belli. Soluna Samay. 
De fem og cirkuskaravanen – Cirkus Royal.  
De fem som redningsmænd – hverdagens helte. Smid den ud til lytterne. 
De fem og juvelerne – smykkemuseum på Møn. 

 
Lytternevennernes respons: 
 Det lyder superfedt.  

 Med de der kendte: det kunne være en tidligere kendt. Altså en der var kendt 

engang, men som er gået i glemmebogen. 

 

2. Siden sidst v/ formanden 
Der er ikke sket så meget siden sidst. Men der er en opfordring til, at dem, der har siddet 
mere end to perioder, overvejer, om de vil genopstille, for der skal snart være valg – det er til 
efteråret. Udfordringen er mest, at sørge for at få et godt og blandet Dialogforum. 
 
Husk DR dagen d. 17. november.  
 

3. Siden sidst v/ Katrine 
Der kommer en ny morgenvært sammen med Charlotte Striib fra 1. juni. Det bliver Ulrik 
Jensen, som har været i DR i mange år – tidligere har han lavet P3, P1 og Sporten. Ulrik har 
desuden et musikprogram på P6, som han vil fortsætte med at lave. Der bliver en eller anden 
form for overdragelse d. 1. juni, som er sidste morgenvagt for Ole og Charlotte sammen, som 
markerer, at stafetten bliver givet videre til Ulrik. 
 
Ole fortsætter som eftermiddagsvært, mens Søren Rebbe går freelance. Han vil stadig lave 
Rebbes vikarservice. Ole fortsætter desuden med ”Har du hørt?”, som er blevet forlænget og 
fortsætter til næste år. Derudover overtager Ole ”P4 og de nye sange” i efteråret med Ulrik 
som vikar. 
 
Jacob Pries og Peter Gulløv er morgenværter sammen resten af året. Fra nytår kommer Britt 
tilbage og fortsætter sammen med Peter som morgenvært. 
 
Sommerprogrammer: 
Vi er i gang med forproduktion af sommerprogrammer i stor stil. I stedet for ”Så har vi 
balladen” i sommerperioden, bliver der sendt ”Radio Rita tur-retur”. Monica og Dennis er i 
fuld gang med forberedelserne og forproduktion. Det bliver Monica, som er vært på 
programmet, men Dennis hjælper med produktionen. 
 
Det landsdækkende formiddagsprogram skal laves af os på P4 København. ”Sanselig 
sommer”, hedder det. Ole er vært, og det kommer til at handle om de fem sanser - en sans 
pr. uge. Programmet har base i København, men de andre distrikter skal så levere historier til 



det.  Peter Qvortrup Geisling fortæller om sanserne som fast indslag. Og ellers er tanken at 
tale med folk, som enten mangler sansen eller som er dybt afhængige af en bestemt sans. 
 
De fem på P4, som er Østdanmarks eftermiddagsprogram. Det er Julie Rosenkilde og Morten 
Dam-Sørensen, som skal være værter. Se mere under punkt 1. 
 
Nye satsninger: 
En af de ting, der er sat i gang fra 1. maj er reporterteams for at få mere tyngde og dybde ind 
i nyhedshistorierne. Der er blevet lavet ændringer i vagtplanen, som betyder at engang 
imellem bliver en reporter og en praktikant hevet ud af vagtplanen i en uge, så de har tid og 
rum til at arbejde med en bestemt historie. Det første eksempel på en sådan historie var den 
om Bande-situationen i København, som blev sendt for nylig. Problemet i denne situation 
var, at det var svært at få folk til at sige noget i radioen, fordi de var bange for repressalier og 
derfor tog det noget længere tid at ”grave historien frem” – til gengæld var der fuld valuta 
for pengene og om onsdagen i denne uge var vores historie med i TV-avisen kl. 21 og fyldte 
de første 9 minutter. 
Mads Jensen fortalte lidt om, hvordan sådan en reporter-uge er bygget op: Et par dage 
bruges på grundresearch for at finde ud af, om der virkelig er en historie. Det giver rigtig 
meget værdi at have tid til at tage ud og snakke med folk og have tiden til at sidde stille og 
roligt og tale sammen. Historierne skal gerne folde sig ud henover en hel uge i radioen. De 
forskellige historier kan udfolde forskellige af de fem nyhedskriterier – væsentlighed, 
aktualitet, konflikt, identifikation og sensation. Og historierne må meget gerne kunne sendes 
videre i DR til f.eks. TV-avisen. Vi vil i øvrigt altid gerne høre gode tip til historier, vi kan tage 
fat i og grave i. 
 

4. Ris og ros og forslag 
Dårlig lyd og underlægningsmusik: Underlægningsmusikken kan ind imellem gøre det svært 
at høre, hvad der foregår i TV-avisen. Det er meget tydeligt under indslagene ”Danmark i 
dag” og ”Verden i dag”. Det er primært under speakerens introduktion til emnerne – ikke 
selve indslagene.  Der er blevet henvist til Heidi Sivebæk, der er den nye 
tilgængelighedsredaktør. 

Det er dog ikke alle, der deler den opfattelse. Andre synes, det fungerer godt 
med musikken. Det er med til at fænge interessen og understrege dynamikken i 
udsendelsen. 
 
”Har du hørt?”: Der er generel ros til programmet. ”Oles søndagsprogram er rigtig godt og 
det er fedt at få historierne om musikken”. Det kunne også være fedt med små 
operasekvenser. Man kunne også lave temaudsendelser om andre typer musik.  
 
Satireprogrammet Sort Samvittighed er ikke godt, er der bred enighed om. 
 
Det er mægtig ærgerligt, at Søren stopper, for han er en rigtig god vært. 
 
Der er rigtig meget godt på P5. Også i weekenderne som alternativ til snakkeprogrammerne 
på p4. 
 
Generelt er nyhederne blevet bedre. Der er flere historier med kritisk kant. Måske er 
nyhederne også en vej til at nå lytterne under 40? 
 



De enkelte indslag må gerne fylde mere – nogle ting kræver mere tid og rum. Gentagelser er 
okay, for det er ikke sikkert man følger med i hele fladen. Hvis vinklen hele tiden bliver 
udviklet er det okay. 
 
Musikken på P4 er lidt for mainstream. Det kunne være fedt med et indslag i dialogforum 
om, hvordan playlisterne bliver sammensat. Er der også playlister for P4 aften? Vi vil gerne 
høre flere af de lange numre med Pink Floyd  
 
Vækstfaktortemaet var godt. 
 
Tekst-tv er blevet bedre, men der er stadig for mange fejl og det gælder også på nettet. Der 
skal også strammes op på kommateringen. 
 
Det er blevet bedre med teknikups’erne nu. 
 
Indslaget i Eldorado, der hedder Historien om et hit er rigtig godt. 
 
Forslag til historier: 
- Valgløfter. Følg op. Er de blevet holdt? 
- Hjemløse. Før vinteren kommer. Er vi klar til det, så de ikke skal ligge og fryse udenfor igen? 
- Stik i rend drenge for banderne. De kan komme i klemme, fordi de ikke har noget alternativ 
og ingen mulighed for at komme ud af banderne. 
- Lukning af politistationer i de små samfund. Hvad gør det for folks tryghed?  
- Muslimer, der fortrænger kristne i danske flygtningelejre. 
- Lukning af folkekirker og afskaffelse af helligdage. 
- Erhvervsskoler vs. Gymnasier. Får de lige mange penge? Har unge i vores region lige 
muligheder? 
- Arbejdstiden bliver længere vs. Masser af arbejdsløse. 
 
Det kunne være en god ide at lægge nogle af de store tema-nyhedshistorier ud på nettet 
som samlet pakke, så de kan genhøres. Det giver en anden lytteoplevelse, hvis man kan høre 
det hele samlet. 
 

5. Evt.  
Næste møde: Der bliver sendt en doodle ud og så følger der en dato på mail. 

 


