
Referat af dialogforummøde i DR-p4 København mandag d. 26.marts 2007 

  

Indkaldt til dette møde var, udover chef for P4-København Jesper Grunwald og Anet-

te, også udsendelseschef Karen Marie Zeuten og driftinspektør Jesper Lauridsen. 

Yderliger tilstede: Niels M. Uldall, Solveig Türck, Ole Jørgen Steinvig, Vivi Steen, 

Henriette Skibsted, Leif Kløve, Peter Fuglsang, Maibritt Engstrøm, Birgit Stripp Bar-

drum og Hans Jørgen Albeck. 

Afbud fra: Lars Rude Mortensen, Metha Kjeldsen, Kim Herskov, Ulrik Hansen og Hen-

rik Diemer. 

  

Vi begyndte mødet med en rundvisning til segment 1 hvor vi blev vist rundt i DR-

udsendelsesafdeling, af Karen Marie Zeuten og Jesper Lauridsen. Det er herfra det-

te område, at ALLE DR´s udsendelser koordineres  dvs. alle nyheder, alle TV- og ra-

dioudsendelser samt, internetopdatering og tekst TV. 

  

DR ville allerede i 1989 mere end det at lave TV og radio. DR har rykket tidligt, og 

det har været svært at være de første. DR´s kvalitetskrav er meget høje og rent 

teknisk forlangte de i DR en masse specifikke ting, eksempelvis at man skulle kunne 

strække tidsperspektivet for de enkelte udsendelser. F. eks skal en radioavis ikke al-

tid vare 3 min. 

  

DR entrerer med firmaet Probelle og vi blev ført ind i selveste hjertet af DR-  

Master control roomet, samt T1 rummet hvor 75.000 integrationer finder sted. Her 

overvåges AL teknik og samtlige kanaler på et og samme sted. Rummet har 2 nødgene-

ratorer og bystrømmen kommer ind i huset 2 vidt forskellige steder fra. Dette er 

ganske unikt og DR er det første sted i verden hvor det rent teknologisk finder sted. 

Én mand har en 72 tommer skærm hvor ALLE kanaler og radioudsendelser kører samt 

tekst tv og DAB. DR har haft besøg af BBC, Sverige og Grækenland der vil se hvordan 

dette gøres. Salg af knowhow!! 

  

Der opstod et spørgsmål, at med al den meget fine dyre overvågning, hvordan kunne 

det så være at Radioavisen oftere faldt ud? Der var flere svar 1) værten skal trykke 

på den rigtige knap på det rigtige tidspunkt 2) ROTEREN (er en computer der styrer 

alt) er defekt og trænger til udskiftning og 3) Man er uhyggelig klar over problemet, 

og der er nedsat en TASK force gruppe. Det er en gruppe der mødes hver dag kl. 8.30 

for at gennemgå og rette fejl fra det foregående døgn. 

Man kan i eet specielt rum T2 gå ind og se på en specifik kanal et såkaldt TV-

afviklingsfaciltet. Det samme kan gøre på radiosiden, der er to rum til dette.  

  

Der har været problemer med DAB-udsendelser og de virker ikke fordi: 



1) softwaren er i udu 

2) de faste kanaler er lagt ud i produktionen og de har ikke haft den fornødne ek-

spertise  

3) mediearkivet har svært ved at levere de rigtige filer. 

  

Der arbejdes på, at ALLE kanaler pakkes fra selveste T1-rummet. 

  

Der er oprettet et teknisk callcenter hvor 2 personer sidder i dagtimerne og kan kon-

taktes på tlf. 35 20 24 00 eller via mail. Det skal virke fra når det analoge TV-signal 

lukkes ned i 2009. 

  

Brochuren: Medieudvikling 2006-7 fra DR Medieforskning blev uddelt. 

  

Og så retur til P4-Københavns lokaler hvor Jesper Grunwald er i gang med en trimning 

af kanalen. Han vil have mindre skift, dvs. fase værter i morgen- og eftermiddagsfla-

den. 

  

Jesper vil have 1) GENKENDELIGHED, 2) PROFFESIONALISERING og 3) Vog-

nen/Sendevognen skal producere lyden fra hvor den er.   

  

Ad 1) Ole Jacobsen og Charlotte Strib er faste morgenværter ugens fire første da-

ge. Fredag er det Jens Michael Nielsen og Lone Bierlich fast hver fredag. Monica 

Krog-Meyer, med producer, bliver fast eftermiddagsvært. 

Der kommer lidt kortere nyheder, og lidt færre ”ude i marken” produktioner.  Jour-

nalisterne skal tage konflikten ind i studiet i stedet for at køre derud. 

  

En god diskussion om målgruppen P4-Københavns lytterskare som er fra 40-80 år. Vi 

er en gruppe med meget forskellig smag og evner for at lytte til P4-København. Je-

sper vi både tradition og fornyelse. Udfordringen bliver, at specialisering kan blive 

forstening. Men han vil ikke skrue ned for det regionale stof der er selve kernen i re-

gionalradio. 

  

DR-Centralt: 

Jesper orienterede om den nuværende,  noget turbulente situation i DR. Noget med  

1) konkurrence, 2) økonomi og 3) interne strukturændringer.  

  

RIS/ROS: 

Først RIS: 

TV: Kend brækningspunktet for typer af programmer dvs. først sender DR/TV bør-

neopdragelsesprogrammer i een uendelighed, så køb af bolig programmer, så indret-



ning af boliger osv. Man kører den samme programtype for længe ad gangen, så vi som 

seer får nok. 

Lad også være med at rejse verden rundt for vores licenspenge. Det er et dårligt sig-

nal at sende i trange økonomiske tider. 

  

Ris/P4-København 

Formiddagene er blevet for kedelige – mangler debat. Flertallet bryder sig ikke om 

Puk og Cafe Hack. Jesper lovede mere debat i formiddagsfladen mellem kl. 9 og 10. 

  

Drop at fortælle om de trafikkøer. Det er de samme køer, de samme steder og sik-

kert også de samme mennesker der sidder i dem hver dag. 

  

”Vi ved hvor du er” jinglen er vi også trætte af, det er for ensformigt. En ommer! 

  

ROS: 

TV: Børneprogrammer er som næsten altid fantastiske, det er godt at de kører med 

det samme på den specifikke ugedag. Knaldgod kvalitet. 

  

Radio: 

Mads og monopolet på P3 er godt/sjovt. 

  

Der er generel god, dybdeborende og fintfølende journalistik ifht. folk der ikke har 

det godt.  

  

Næste møde bliver tirsdag d. 12/6 2007 kl. 17. 

  

Jesper vil undersøge om mulighederne for at Søren Malling kan deltage. Han er skue-

spiller og har spillet med i både Anna Phil på TV2 og i Forbrydelsen på DR1. 

  

Referent: Henriette Skibsted 
 


