
Dialogforum 6/9-2012 

Til stede: Claus Bodenhoff, Jens Flyvholm, Mona Svan, Svenning Ravn, Henrik Toksvang, Jane 

Berenthz, Susanne Møller Johansen, Mads Jensen, Asli Sørup, Anni Welander. 

Afbud: Solveig Türck, Helle Sander, Jan Wihlborg. 

Dagsorden:  

1) Musik-profilen på P4 v. musik-redaktør Henrik Wacher 

2) Siden sidst v/formanden 

3) Siden sidst v/DR København 

4) Ris og ros 

5) Eventuelt 

Ad 1.  

Henrik Wacher, som er ansvarlig for DRs playlister deltog på mødet for at orientere om, hvordan 

playlisterne i DR bliver sammensat. 

Musikstyring har eksisteret i 10 år på P4 og meningen med den er, at forhindre at musikken 

stikker i for mange forskellige retninger. Det er chefredaktionen, en repræsentant fra DR Medier og P4s 

chefer, som bestemmer musikprofilen. Der skal spilles ældre, kendt musik, men også ny musik, som ikke er 

så kendt endnu. Rent praktisk foregår det vha. et computersystem, som er opdelt i forskellige ’kasser’ med 

hhv. dansk og udenlandsk musik og med musik fra 60’erne og 70’erne, 80’erne, 90’erne, 00’erne og helt ny 

musik. Den nye musik bliver spillet i en periode, og efter et stykke tid bliver det så taget op til overvejelse, 

om nummeret er ’godt nok’ til at overgå til den mere permanente playliste. Typisk er hver 

halvtime tilrettelagt med et element fra hver kasse. Det lyder dog ikke altid sådan i radioen, fordi der er 

stor selvstyring for værterne. På den måde kan de selv så de selv kan sørge for at musikken passer ind i 

programmet – f.eks. ikke glad musik efter trist indslag. Det giver også rum for at værterne selv kan vælge 

deres favoritter. Pga. de relativt brede rammer værterne kan vælge inden for, er det svært at svare på, 

hvorfor visse numre bliver spillet meget. 

 De overordnede rammer, musikken bliver valgt indenfor, hedder rytmisk pop og rock. Det er 

vurderingen, at det er det, der samler flest, men musikken er ikke det primære på P4. Det er en pause 

mellem journalistik, trafik og andet snak. Hvis man vil høre andre genrer, kan man finde dem på andre 

kanaler f.eks. DAB-kanalerne. 

Det er ikke alle programmer, der har krav om at værten skal bruge playlisten. F.eks. Hit på 

hit, Eldorado og Madsen. 

 Herefter en diskussion om musikprofilen. 

 

Ad 2. 

Inden længe skal der udpeges nyt dialogforum, de medlemmer der endnu ikke har siddet tre perioder skal 

overveje, om de har lyst til at fortsætte. Mona og Katrine sørger så for at sætte et nyt og blandet hold, hvor 

der også bliver udvalgt nye medlemmer blandt ansøgere fra P4 Københavns lyttere. 

 

Der er kommet et opslag om, at DR vil til at lave noget, de kalder Dialogklubber. Hvert distrikt kan lave en 

klub af lyttere og seere, som skal have til opgave at diskutere hele DRs produkt. Dialogforums opgave er 



omvendt at diskutere de enkelte distrikter på P4. Dialogklubber skulle være åbne for alle. Det er 

sandsynligvis et forsøg på at nå bredere ud i befolkningen. 

 

Ad 3.  

Nyt om værter: 

Vi har fået en ny vært, Ulrik Jensen som tidligere har været på sporten på P3. Han danner fast par med 

Charlotte Striib i stedet for Ole Jacobsen, som nu er begyndt som fast eftermiddagsvært og skiftes med 

Monica Krogh-Meyer til at bemande den pind. 

Fra 1. januar er Britt Berglund tilbage sammen med Peter Gulløv om morgenen. 

 

Strategisk indsatspunkt: Debatter.  

P4 satser på debatter, og derfor har vi på tværs af alle distrikterne fået lavet en skabelon i forhold til 

debatter, så der kommer noget mere ensartethed i debatterne, så de forhåbentlig bliver skarpere og 

kortere. Dette vil vi gerne have respons på næste gang, så I må gerne lytte efter, om det kan høres. 

 

Sommerprogrammer: 

I år har vi haft ansvaret for hele tre sommerprogrammer: Radio Rita, Sanselig Sommer og De 5 på P4. 

 

Reporterteams: 

Reporterteams er et satsningspunkt for P4 København. Det er en fordel, at vi har tid til at lave god 

journalistik. I den forgangne uge har vi lavet tema om skoledistrikterne og forældre, som laver falske 

adresser for at komme ind på bestemte skoler. Vi fortsætter satsningen på reporterteams fremover også. 

Det genererer mange historier, som også bliver taget af andre medier. 

  

Golden days: 

I næste uge flytter vi i Parcelhus og sætter fokus på 50’erne i forbindelse med Golden Days Festival. En af 

værterne bliver her, mens den anden bliver sendt ud i et parcelhus, som står som i 50’erne. Et 

gennemgående tema bliver 5-fingerplanen – en byplanlæggers forkromede plan om udflytning til 

Københavnske forstæder. Hvordan er det gået med hver af de fem fingre? Der bliver sendt en reporter ud i 

en af de fem ’fingre’ hver dag.  

Forslag fra lyttervennerne: Højhuse fra 50’erne i Sorgenfri, hvor der er lavet alle mulige funktioner for at 

man skulle komme hinanden ved, og det fungerer perfekt i dag og der er en masse aktiviteter og liv. Måske 

kunne man skele til det, når man bygger nyt i dag? 

 

Åbent hus: 

15. september er der åbent hus. Der bliver lavet ”lyttervenner” i radioen ml. kl. 10 og 13. Redaktør Jørgen 

Bøgen kommer og fortæller om musikprofilen og andre strategiske beslutninger for indtrykket af P4. Jette 

Beckmann fortæller om trafikken. Der er endvidere masser af arrangementer rundt omkring i DR Byen.  

 

 

 

 



Ny tv-avis:  

Tv-avisen er blevet flyttet og der er en kanalomlægning på vej. Der er lavet om på den måde journalisterne 

arbejder på. I forbindelse med den nye tv-avis er DR nyheder blevet inspireret af den måde, man laver 

nyhederne i England og USA. Journalisten tager ud på location og laver lyd og billeder og sender tilbage til 

redaktionen. Der er så en anden på redaktionen, der bearbejder det, og når det så skal sendes i tv-avisen, 

så er det nogle faste ”korrespondenter”, der formidler indslaget. F.eks. er Peter Qvortrup-Geisling 

sundhedskorrespondent. 

 

Ad 4. 

Reaktioner på den nye tv-avis: 

- Det virker som om, der er mere tid. Det er rart at få lov at høre hele historien på en gang. 

- Det er godt, at man er fri for den korte orientering. Heller færre og grundigere historier. 

- Pas på, at der ikke bliver for stort fokus på korrespondenterne frem for historierne. 

- Den nye grafik på vejret ser ikke godt ud. Det er for barnligt. 

- Det er irriterende, at den er flyttet, fordi magasinprogrammerne kommer samtidig med nyhederne 

på tv2. 

 

Nyheder på P4 København: 

- Det er en fornøjelse at høre nyhedsindslagene. Det er gode emner og temaer. Det er 

vedkommende. Der er ikke nogen konkrete eksempler på gode nyhedshistorier, men det opleves 

som en generel ting, at der laves gode nyheder på P4 Købehavn. 

- Det fungerer godt at knytte nyheder til bestemte steder. Det er godt for iscenesættelsen. Det er 

f.eks. det, der bliver gjort i forbindelse med vognreportagerne. 

 

Radio Rita: 

Der var stor tilfredshed med Radio Rita. 

- Radio Rita var fantastisk, inklusiv musikken. Det fungerede godt med klipningen, så man fik 

fornemmelsen af programmet, uden at det blev en genudsendelse. 

- Det var sjovt at høre i Rita, hvor gammeldags folk talte. 

 

Værter: 

- De nye værter, Ulrik og Charlotte er rigtig gode sammen. Det er alfa omega med værtspar. Det 

fungerer rigtig godt. Det giver genkendelighed og oplevelse af, at det her er ”min radiostation”. 

Alene-værter kan ikke give den samme nerve. Det giver god dynamik, at det er en mand og en 

kvinde. 

-  Det er ikke så afgørende, om det er en mand og en kvinde, men bare at man kan høre forskel på 

deres stemme. De må også gerne give hinanden modspil. De må ikke være for ens. 

- Når der er to mænd, kan der godt gå for meget drengerøv i den af og til. 

 

Forslag: 

En lytterven har været i Sverige i sommerferie og har bemærket den store inddragelse af lyttere på alle 

mulige forskellige medier. Det virkede som om, de tog sig mere tid til at formidle nyheder. Det virkede lidt 



mere som dagligdags snak uden at man syntes, at de spildte ens tid. Der var også lyttere inde i programmet 

og fortælle deres historier om forskellige ting. 

 

De 5 på P4: 

Der var også stor ros til De 5 på P4 fra alle lyttervenner. 

- Sommerprogrammet om De 5 lykkedes godt for Morten og Julie. De har haft en god fantasi til at få 

fyldt temaet ud.  

- Det var godt, at der var så mange forskellige elementer i programmet, og at de ringede til så mange 

forskellige. 

-  Julie var rigtig god i programmet 

- De 5 var godt, selvom man ikke have læst så mange af bøgerne. Temaerne blev godt bredt ud. 

- Det var godt med tema-opbygningen 

- Der var gode input og gode historier 

 

Eldorado: 

Eldorado er lidt for oldschool. For eget snak som ikke har noget med musikken at gøre  

 

DR generelt: 

- Danmarks Radios undervisningspligt.  Danskernes Akademi. Hvorfor er der ikke lavet spot for 

Danskernes Akademi? Og sendes genudsendelserne på forskudte tidspunkter, så alle har 

muligheder for at se det? Det kan fint udbygges med orientering om elementære samfundsforhold. 

- DRs nye hjemmeside ser tabloid-agtigt ud. Det er grimt. Man skal scrolle meget og det er svært at 

finde rundt. Men P4 kbhs hjemmeside er god. 

 

Så har vi balladen: 

Gode fornyelser i Balladen. Det eneste er, at der kommer to paneler om lørdagen i København inden for 

meget kort tid. 

 

OL: 

Godt at P4 sendte live under OL. Det var godt at høre, hvad der skete i London med resultater. 

 

Ad 5. 

Næste møde er 3. december. DR Dagen er 17. november. Et af temaerne bliver DR1 satsningen. 


