
Dialogforum København 

Møde: Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.00. 

Mødested: P4 København mødelokalet på 1. sal. 

Deltagere: Birgit S. Bardrum, Peter Fuglsang, Ulrik Hansen, Bitten Terp, Lars Rude Mortensen, Vivi Steen, 
Ole Jørgen Steinvig, Solveig Türck og Niels M. Uldall. 

Fra P4 København: Jens Linde, Helle Isted Ludvigsen og Anette Hansen. 

Afbud: Hans Jørgen Albeck, Henrik Diemer, Maibritt Engstrøm, Kim Herskov, Leif Kløve og Henriette Skib-
sted. 

Dagsorden 

Velkomst v/formanden og valg af referent 

Nyt fra P4 København v/Helle Ludvigsen 

DR på de nye platforme v/Karen Westman Hertz 

Programmer: Forslag, ris og ros 

Næste møde 

Eventuelt 

Velkomst v/formanden og valg af referent 

Niels M. Uldall bød velkommen og benyttede lejligheden til at ønske et godt nytår og takkede for det gode 
samarbejde i 2007. 

Lars Rude Mortensen blev valgt til referent. 

2. Nyt fra P4 København v/Helle Ludvigsen 

Helle oplyste, at de nu mærker besparelserne, der betyder færre hænder i det daglige arbejde. Hun under-
stregede, at de er rettet ind til virkeligheden, der indeholder kravet og ønsket om at producere kvalitet uden 
tekniske fejl. 

De efterfølgende spørgsmål viste stor interesse for de regionale nyheder om morgenen. Ændringen er, at 
man her er gået fra 5 min. til 3 min. Typisk er det 5 gange 3 min. Med henvisning til sine 10 års erfaring fra 
radioavisen fortalte Jens Linde, at den kortere tid ikke per automatik behøver at reducere kvaliteten. Til gen-
gæld øger det kravet til medarbejderne om at afgøre/vægte nyhedsrelevansen og om at beherske sproget 
for at kunne nuancere det i den meget korte form. Besparelserne har betydet et farvel til 3-4 freelancere 
samt et par faste medarbejdere. 

Det har krævet nye rutiner, således at man nu forsøger at arbejde morgenfladen sammen. Det vil sige, at en 
nyhed kan tages op og uddybes senere på dagen. Og målet er kvalitet, det vil sige substans, lune og autori-
tet! 

Helle fortsatte med at orientere om  

det nye program, “Brødrene”, der har medført mange reaktioner, såvel plus som minus. 

det nye program “Hit på Hit”. 

DAB radioen - selv bestemme tidspunkt - kører i “rundkreds”. Interessen er stigende. P4 på DAB er 
nu det 8. største program. DAB tages op på næste møde - se pkt. 5.  



I debatten om nyhederne oplyste Jens Linde, at P4 København er en metropol kanal med fokus på morgen-
fladen (til arbejde) og aftenfladen (fra arbejde). Kravet er her et godt miks af musik, tale og færdsel. 

Herefter spørgsmål/svar om lyttertal, tekniske fejl, trafikken mv. 

Lyttertal - et nyt system er i gang sat. Her fik vi tilsagn om lyttertal (Hvor bor vores regionale lyttere?) 
til næste møde.  

Digitalt - alt er nu digitalt. Dvs. at værten ikke længere kan skrue/rette på en knap. Det digitale kan 
også gå ned. I så fald skal værten have fat i en tekniker. Han kommer fra en nabobygning. Fakta er, 
at man inden for den digitale verden opererer med en fejlprocent på 1-2 %, hvilket alle skal kunne 
leve med. 

I det nye trafikcenter arbejdes der pt. på at justere det nye, så man ikke mister den interne nærhed. 

En medarbejder/sendevogn ude i miljøet er med til at understrege det autentiske/nære, men man 
har altid en efterkritik om, “var det nu optimalt på alle områder?” 

  

  

Jens Linde afsluttede med det lidt provokerende spørgsmål, “Har vi mistet nogle lokalnyheder? Så dokumen-
ter det til næste møde”. Forinden var nyhedsdebatten dukket op igen med spørgsmål om de 3 minutter, 
svært at nå hele regionen rundt, København kontra omegnskommunerne!  

3. DR på de nye platforme v/Karen Westman Hertz 

KWH er cand. comm. i 1996 fra RUC. Hun skrev speciale om DR, og har faktisk lige siden været hos DR. De 
fleste af årene som chef for dr.dk 

Indlægget var opdelt i 3 punkter: Generelt, Bonanza og nye sites. 

Generelt 

KWH oplyste, at dr.dk var Danmarks største hjemmeside og den mest besøgte inden for sin art! Hun under-
stregede, at en hjemmeside aldrig bliver færdig, men at den løbende skal justeres og ajourføres. Meget 
apropos fortalte KWH, at dr.dk netop var blevet redesignet med premiere i går! Siden var blevet åbnet 
op/nemmere og hurtigere. Fra forsiden kan man nu gå direkte ind på alle programmer eller emner. Hjemme-
siden har fået en markant grøn farve.  

dr.dk er i dag ude i en meget hård konkurrence med dagbladene, der efter en sløv start investerer kraftigt i 
deres hjemmesider. Annoncekronerne er i gang med at flytte sig fra aviserne til nettet! 

Herefter viste hun en række data. 

dr.dk har et stor sæsonudsving med maj og december som de største måneder. Siden ligger også stærkt på 
ungdomsområdet. Mac brugerne (1-2%) har det svært. “Pakkeleg” fik 700.000 besøg på en uge! “Oline” har 
84.000 brugere. P4 på dr.dk har 33.000 brugere i HT regionen. Playlisten ajourføres ikke så hurtigt mere.  

Tekst TV har 1,7 mill. brugere om ugen eller 33% af befolkningen! En gennemsnitsbruger anvender 10 min. 
dr.mobil.dk anvendes mest til nyheder og sport. 

Bonanza 

Jagten efter arkivguldet er blevet muligt, efter DR er blevet enige med Copy-DAN. Dele af arkivet er i gang 
med at blive digitaliseret, der bl. a. finansieres gennem Kulturarvsprojektet. 

DR har spurgt brugerne om, hvad de ønsker, klik ind på dr.bonanza og stem! Interessen er enorm - 1,9 mill. 
klik indtil nu! Radiodelen igangsættes senere. 



Nye sites 

KWH oplyste at et stort projekt i samarbejde med sundhedsorganisationerne var på trapperne - 
dr.dk/sundhed. 

Ca. 1. marts starter kulturguide.dk der vil vise, hvor man kan finde kulturen i de enkelte programmer. 

Nordisk forfatterguide er også på arbejdsbordet. 

Endvidere kommer der en ungdomskanal med musikvideo og satire. 

Planer om, at brugerne skal kunne oprette “mit DR”, hvor man hurtigt og nemt kan opbevare f. eks. mail, 
sport og kultur! 

Afslutning - en varm applaus til KWH for et godt disponeret indlæg. 

4. Programmer: Forslag, ris og ros 

Genudsendelser med Hans Otto Bisgaard, gerne om eftermiddagen. 

radio.dk på P4 ønskes bevaret! 

Behov for et lille program, der giver baggrunden for “teknikerfejl”. Det er ikke nok, at vi har kendskabet!  

Ros til sproghjørnet. Det er lærerigt og underholdende! 

Kl. 9.00 ønsker 2 værter i stedet for kun 1 vært! 

5. Næste møde 

Tirsdag den 10/6 (emnet er DAB radio med Ole Damgaard) og mandag den 22/9 2008. 

6. Eventuelt 

“Dråben” - af sparegrunde nu kun elektronisk.  

Internt i DR drøftes det pt hvilke emner, der er interessante til eksternt brug, og hvilke der er mere internt eg-
nede! 

 


