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DR DIREKTE HAR VÆRET
FØLGENDE STEDER I DANMARK:

ALLINGE:
Værter: Henrik Liniger fra DR Sporten og

Nina Soelberg fra P4, DR Bornholm

SVENDBORG:
Værter: Søren Reedtz fra DR Sporten og A�enTour på 

DR1 og Ruth Kabel fra P4, DR Fyn

AARHUS:
Værter: Mikkel Fønsskov fra A�enshowet på DR1 og 

Gry Mathiesen fra P4, DR Østjylland

ØSTER JØLBY:
Værter: Christian Cherry fra DR Vejret og Jesper 

Nygaard fra P4, DR Midt og Vest

ENGELSHOLM HØJSKOLE:
Værter: Mette Bluhme Rieck fra A�enshowet og 

Peter Ebberfeld fra P4, DR Trekanten

HILLERØD:
Værter: Søren Reedtz fra DR Sporten og A�enTour på 

DR1 og Hanna Madsbjerg fra P4, DR København

NÆSTVED:
Værter: Jesper Theilgaard fra DR Vejret og Maria 

Hollænder fra P4, DR Sjælland

STØVRING:
Værter: Ulla Essendrop fra A�enshowet og Ralf 

Gottschalk Dahl fra P4, DR Nordjylland

AABENRAA:
Værter: Christian Degn fra Hammerslag og Anette 

Johnsen og Anders Bonde fra P4, DR Syd



I DR vil vi altid gerne høre, hvad DR og public service betyder for de folk, der ser, lytter og læser med fra 
højttalere og skærme rundt om i Danmark. Den slags information kan man få på mange måder, og i DR 
laver vi både forskning og undersøgelser, der giver os gode muligheder for at blive klogere. 

Men én ting er rapporter. Noget andet er at møde folk i en direkte dialog dér, hvor de bor og har deres 
hverdag. Det er mindst lige så vigtigt. I løbet af 2017 har jeg og DR’s mediedirektør, Henriette Marien-
lund, været rundt ni steder i landet for at lytte til meninger om DR med arrangementerne ’DR Direkte’.

Vi har været godt omkring – fra det første arrangement i Aabenraa i starten af maj til det sidste i Allinge 
i slutningen af oktober. Jeg er så utrolig glad for, at jyder, fynboer, sjællændere og bornholmere har 
taget sig tid til at møde op og været villige til at diskutere DR med os. DR er vores alle sammens, og alle 
har ret til at give deres besyv med i forhold til fremtidens DR.

Det er nemlig ingen nem opgave. Der skal være noget for alle, men alle programmer skal ikke nød-
vendigvis tale til alle. Det forsøger vi at efterleve hver dag, men vi er klar over, at vi kan gøre nogle ting 
på andre måder. Derfor vil jeg gerne sige tak til de mange, der har deltaget i ’DR Direkte’ i år. Både til 
dem, der har givet ris, ros og forslag. Det betyder noget. Og det gør indtryk.

For mig har ’DR Direkte’ også været med til at sætte en tyk streg under, hvor forskelligt DR’s indhold 
bliver brugt og taget imod. En del har endda givet udtryk for, at de faktisk ikke helt vidste, hvor meget 
DR-indhold de fik og brugte på en dag. Det bliver jeg naturligvis glad for at høre. Som en ung, kvinde-
lig studerende sagde: ”Jeg er kommet til at tænke over, hvad DR betyder i min hverdag. Det havde jeg 
ikke tænkt over, før jeg trådte ind ad døren. I morges hørte jeg ’Mennesker og Medier’, og i går så jeg 
’Herrens Veje’.”  

’DR Direkte’ er slut for i år, og på disse sider har vi samlet nogle af de input, vi har fået. Vi kan ikke love, 
at alle indspark bliver gjort til virkelighed, men der er ingen tvivl om, at mange af kommentarerne har 
givet stof til eftertanke. 

Vi er slet ikke færdige med at lytte til, hvad folk mener om DR’s programmer og indhold, derfor har vi 
planer om at vende tilbage i 2018. 

Jeg håber, vi ses i det nye år.

Maria Rørbye Rønn, DR’s generaldirektør.

FORORD

Side 1



HVAD ER DET BEDSTE FRA DR?

Jeg synes, det DR gør, fungerer godt. Jeg ved, at DR er kvalitet. Især i forhold til Youtube og 
kommercielle aktører. Når det kommer til politik, så er det ikke vinklet, når det er DR. DR laver 
ikke fordummende programmer. DR har et kvalitetsstempel. Det skal blive ved. Jeg kan rigtig 
godt lide ’Rigtige Mænd’. Det giver et godt billede af, hvordan det virkelig er, og der bliver 
talt i øjenhøjde, samtidig med at det er humoristisk. 

- DELTAGER I AARHUS.

Det er godt, at der er noget til alle. Både underholdning og debatter. Jeg bruger DR til at 
blive oplyst på dr.dk, men også til underholdning med Jonathan Spangs nye program. Jeg 
kan også godt lide DR3. 

- DELTAGER I ØSTER JØLBY.

I lørdags så jeg ’Historien om Danmark’. Derefter så jeg en dokumentar på DR2. Det er min 
fornemmelse, at Danmarkshistorien samler mange. Det er der ellers ikke meget, der kan. Det 
er godt lavet, og Lars Mikkelsen er en god formidler. Det er dejligt at opleve, at der er et DR, 
der samler, og at der er noget, vi snakker om. Det har vi brug for.  

- DELTAGER I SVENDBORG.
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Side 2

HVAD ER DET BEDSTE FRA DR?



HVAD SAVNER DU FRA DR?

Den regionale tilknytning er vigtig for at bibeholde balancen, så der er et lokalt engagement. 
DR bør styrke det lokale engagement mere.

- DELTAGER I AABENRAA.

Det er dejligt, at I ikke bruger milliarder på at vise Barcelona. Jeg savner andre mindre sports-
grene. Det kunne være undervandsrugby. Kajakpolo og andet kunne man også vise. I viste 
for lidt om DGI’s landsstævne.

- DELTAGER PÅ ENGELSHOLM HØJSKOLE.

Public service er basis for demokratiet. Alle siger, at man kan undvære genudsendelser, men 
jeg så et program om Bhutan den anden dag. Det har jeg set før, men det var fremragende. 
Dog manglede jeg en opdatering af, hvad der er sket siden.

- DELTAGER I NÆSTVED.

Side 3

Da vi havde P4 Bornholms nyhedshjemmeside, havde vi også et samfundsdebatarkiv. Det var 
rigtig godt, og det savner vi rigtig meget

- DELTAGER I ALLINGE.



HVAD SKAL DR LAVE MINDRE AF?

Vi har hørt om genudsendelser. Jeg føler, jeg bliver snydt, når jeg ser det samme igen. Det 
gider jeg ikke se. Der må opfindes et system, så man kan se, hvornår programmer har været 
sendt før. Det skulle være nemt at lure, at programmer har været genudsendt før.

- DELTAGER I SVENDBORG.

Jeg kan undvære reklamer for egne programmer. Der går mange minutter fra vores tid. Der
er fremragende journalister på P4 i DR Sjælland – hvad med at give dem mere taletid?

- DELTAGER I NÆSTVED.

Man bør overveje om musik- og kagekonkurrencer, hvor folk bliver stemt hjem, hører til på 
DR. Jeg kan godt lide alsidigheden i DR.  

- DELTAGER I SVENDBORG.

Kilde: Megafonundersøgelse lavet ifm. DR Direkte.
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Side 4
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