
Dialogforum 3.12.12 
Til stede: Solveig Türck, Svenning Ravn, Jens Flyvholm, Mona Svan, Jane Berenthz, Court Østerberg, 
Susanne Møller Johansen, Claus Bodenhoff, Katrine Asp-Poulsen, Asli Sørup, Anni Welander- 
Afbud: Henrik Toksvang, Helle Sander, Jan Wihlborg. 
Dagsorden: 

1) Har du hørt, P4’s klassiske program med Ole Jacobsen 

2) Siden sidst v/formanden 

3) Siden sidst v/DR København 

4) Ris og ros 

5) Eventuelt 

 
Ad 1) Ole Jacobsen fortæller om P4s klassiske program ”Har du hørt”, som snart har etårs fødselsdag.  
Baggrunden for programmet: Som en del af konceptet blev det besluttet, at det skulle handle om ’populær 
klassisk musik’ og at programmet skulle have nogenlunde samme format som ”Hit på hit” men med klassisk 
musik, dog med plads til fordybelse i enkelte numre og i numrenes historier. 
I løbet af programmets første år er der blevet ændret lidt i det. I begyndelsen var der en medvært fra P2, 
som hjalp Ole med formidlingen, men efterhånden kom man frem til, at den information kunne Ole ligeså 
godt selv formidle. Desuden er programmet blevet flyttet fra lige efter middagsradioavisen til timen ml. kl. 
17 og 18 for at forsøge at ramme folks lytte-mønster bedre. Programmet fortsætter næste år som en del af 
DR’s public service-opgave med at formidle musik og udfordre folk og give dem indsigt i andre genrer.  
Næste år vil Ole arbejde endnu tættere sammen med både DR symfoniorkestret og 
Underholdningsorkester, så ”Har du hørt” afspejler, hvad de to orkestre arbejder med og hvad man kan 
høre i Koncerthuset. Til næste år laver programmet en top 50 over alle tiders bedste klassiske hit. 
Reaktioner fra lyttervennerne: 

- Det er fint, at der bliver klippet i stykkerne så det ikke er hele værker der sendes 

- Det er godt, at programmet bliver bundet sammen af historierne. 

- Det er herregod musik, der bliver spillet. 

- Det kunne være sjovt at se lidt på, hvilke dele af den klassiske musik, der har inspireret rockmusik 

og andre genrer også. 

 
Ad2)  
Først talte vi om DR-dagen og de af lyttervennerne, der havde deltaget fortalte om deres oplevelser: 

- Det var en rigtig god dag. Man kom godt omkring nogle fine spørgsmål og også meget dybere end 

forventet. 

- Der var en workshop om fremtidens intelligente tv. Det var meget spændende. Måske kunne man 

lave en tv-udsendelse om det? 

- Maden var dårlig. Flere syntes ikke, at DR kunne være standarden bekendt. Især ikke overfor dem, 

der kommer rejsende langvejs fra. 

- Positivt overrasket over projektet ”Den konstruktive nyhed”, så der ikke hele tiden er fokus på 

negative nyheder. 

- Det var en interessant workshop om Ramasjang 2, som skal henvende sig til de lidt større børn. 

Denne kanal kommer også til at involvere nyheder til børn. Disse nyheder kommer også til at 

omhandle de sværere nyheder f.eks. Amagermanden og Utøya. De kommer ikke til at jage breaking 

news, de vil hellere bruge god tid til at formidle nyhederne. 



- Workshop om ”Det nye DR1”, som handlede om, hvad de planlægger at lave til næste år og 

desuden spørgerunde blandt deltagerne vedr. tilfredsheden med programmerne. 

- Det virker som om spørgetiden er for kort. 

- Det var positivt med afslutningen sammen med Juniorkoret. 

- Det var nogle gode workshopemner. Godt udvalg. Det kunne være en god ide at sende 

informationen fra workshopsene ud til et bredere publikum. 

- Flere sagde desuden, at de var glade for at DR Dagen i år ikke var slået sammen med en Public 

Service-høring som det var tilfældet sidste år 

- Generel ros for mange interessant workshops. Flere havde svært ved at vælge fordi der var flere 

spændende ting 

Nye medlemmer af dialogforum: 
De nuværende medlemmer, som har ønsket at genopstille til endnu en periode, er genvalgt. Derudover 
kigger Katrine og Mona på de maaaaange ansøgninger, der er kommet til de ledige pladser i dialogforum. I 
skrivende stund er der fundet 6 nye medlemmer, som bliver budt velkommen af Katrine inden for den 
kommende uge. Tusind tak for indsatsen til de afgående medlemmer. 
 
Ad 3) 
Det har været en relativt stabil periode. Vi er landet mht. ansættelser, hvor der var en stor runde i 
begyndelsen af året, men holdet har fundet sig selv og hinanden nu. 
Reporterteams:  
Det er fortsat en stor satsning for os at lave dagsordensættende egen-historier. Den seneste – og en af de 
største temasatsninger, vi har lavet på P4 københavn – handlede om de mange indvandrerdrenge, der 
kommer gennem uddannelsessystemet uden at kunne læse ordentligt. Det er svært for dem at få job og at 
finde en ægtefælle. Det er en historie, vi har lavet i samarbejde med Politiken for at nå endnu bredere ud. 
Vi har brugt rigtig lang tid på at forberede temaet for at sikre, at der var god tid til at overveje og at tænke 
sig om, fordi det er et følsomt emne. Vi brugte også meget tid på formidlingsdelen. Når man bruger lang tid 
på at researche på en historie, er der nemlig fare for at drukne i sin egen research.  
Det har givet en ekstrem stolthed på redaktionen, at det var vores historie, som gik videre til så mange 
forskellige medier. Og også at det var så godt et produkt, der kom ud. 
I det hele taget har det været en stor succes med reporterteams. Det er meget forskelligt udbytte, fordi det 
er lagt ud til de enkelte journalister, hvad de gerne vil arbejde med.  
Øvrigt nyt fra P4 København: 
Der er sat en meningsmåling i gang, som gerne skulle give interessante regionale historier til de normalt 
nyheds-stille juledage. 
Vi er fuld gang med at planlægge kommunalvalg til næste år. Vi kommer blandt andet til at dykke ned i 
vilkårene for fremtidens velfærd set i lyset af de demografiske ændringer vi står foran.  
De vigende lyttertal: 
Nogle kvartaler i træk har vi kunnet konstatere vigende lyttertal på P4. En del af lytterne er hoppet over til 
P3, formodentlig efter deres OL-dækning i sommer. Derudover er der gået lyttere til de kommercielle 
kanaler, selvom ingen af dem stjæler lyttere i alarmerende grad. Men der er fokus på de vigende lyttertal, 
selvom P4 stadig ligger meget højt i lyttertal.  
Ad 4) 

- Apropos trængte unge mænd, så kunne man måske lave et tema om trængte kvinder, som bliver 

tvunget ud af købesex. Enlige mødre, som lever under fattigdomsgrænsen. 

- DR kan hjælpe med at sætte fokus på håndværksuddannelserne, så det bliver hypet lidt. Det kunne 

være godt at få vendt billedet, så vi ikke tror, at vi skal være studenter alle sammen. ”Hellere et 

stort kørekort end en lille studentereksamen”. 



- Morgenværterne: De må ikke bande. Det støder øret. 

- Den nye dab-ordning, hvor man kan streame alting, også musik, fungerer rigtig godt. 

- Sport på 3’eren: Musikken der bliver spillet rundt om sporten er for voldsom. Folk der normalt 

lytter til P4, men som gerne vil høre sport, har svært ved at holde musikken på P3 ud. 

- TV: Under Kontant er lyden irriterende. Den kommer i bølger. Det er upassende med 

underlægningsmusik for at dramatisere. 

- Bag om borgen er et rigtig godt program. 

- Detektor er også et rigtig godt program. Men de måtte gerne have kigget på ”Efter festen”. 

- Tekst-tv: Der er stadig masser af stave- og formuleringsfejl. 

- Clement: Han er rigtig dygtig, men han er svær at styre. 

- Menighedsrådsvalget var en lidt tynd oplevelse, fordi der ikke var så mange steder, der var 

kampvalg, men jeres dækning var god. Nogle af historierne var negative, men det var jo de 

historier, der var. Men det kunne være rart med nogle positive historier fra den front. 

- ”Jeg hører efterhånden mest radio – der er rigtig mange gode programmer på P4”. 

- En er lidt træt af Cafe Hack. 

- Musikken på P3 er ikke god. 

- Brødrene Price har været rigtig gode, men nu er de alle vegne. Det er for meget. 

- Det er rigtig godt at man nu kan podcaste Madsen. 

- Smutvejen: Det er et rigtig godt program. 

 
Ad 5: Evt. 
Næste møder er tirsdag d. 26. februar, onsdag d. 29. maj. 
 


