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25. marts 2011

Folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen (KD) har den 21. marts 2011 stillet mig
følgende spørgsmål, nr. S 1412, som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål:
Er ministeren enig med Kristendemokraterne i, at beslutningen om at slukke for
morgenandagten på P1 er i strid med public service-kontrakten med DR, som netop
fremhæver DR's forpligtelse til at lægge særlig vægt på formidling af den kristne
kulturarv?

Svar:
Jeg tillader mig at henvise til mit svar af 24. februar 2011 på spørgsmål nr. 75 (Alm.
del) stillet af Folketingets Kulturudvalg den 8. februar 2011, efter ønske fra Per
Clausen (EL). Af dette svar fremgår bl.a., at der med den eksplicitte benævnelse af den
kristne kulturarv i DR’s nye public service-kontrakt er sket en præcisering af, at DR –
som hidtil – skal lægge særlig vægt på sin rolle som formidler af dansk kunst og kultur
og den danske kulturarv, og at den danske kulturarv også omfatter den kristne
kulturarv. Endvidere fremgår det af dette svar, at det samtidig er præciseret, at DR
fortsat skal dække morgenandagt og kristne højtider.
Supplerende kan jeg oplyse, at der i kontrakten ikke er fastsat krav om på hvilke
platforme udsendelse af morgenandagten skal ske. Det hører således under DR’s
kompetence at beslutte på hvilke platforme udsendelsen skal ske.
Jeg finder derfor ikke, at DR’s beslutning om fremover at placere morgenandagten på
P2 på DAB i stedet for på FM samt fortsat at udsende morgenandagten på DR2, er i
strid med DR’s nye public service-kontrakt.
I lyset af den seneste tids debat om præciseringen i public service-kontrakten af DR’s
forpligtelse til at lægge vægt på den kristne kulturarv som én del af den danske

Dok. nr. 892139

Side 2

kulturarv, har jeg bedt DR om at redegøre for, hvordan DR fremover vil varetage
forpligtelsen til at formidle den kristne kulturarv.

Per Stig Møller

