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1. Sammenfatning 

 

DR modtager årligt omkring 5.000 klager alene via den særlige klagefunktion på dr.dk 

og i form af klager til DR’s ledelse. Cirka en fjerdedel vedrører programetiske emner. I 

afsnit 2 er disse klager fordelt på hovedkategorier. 

I afsnit 3 gennemgås kritikkens top-20 for det forløbne halvår - altså de programmer 

mv. som flest har kritiseret i henvendelser til DR.   

Afsnit 4 giver at overblik over alle halvårets sager for Pressenævnet og alle de 

ankesager, som er blevet afgjort i perioden efter indstilling fra lytternes og seernes 

redaktør.  

Siden 2005 har redaktøren behandlet 144 ankesager og givet helt eller delvist 

medhold i de 57. 

Samtidig med denne rapport udsendes - som tidligere - også en redaktørberetning, 

der rummer lytter- og seerredaktørens kommentarer til sit arbejde. Alle 

halvårsrapporter fra og med 2005 kan findes på www.dr.dk/etik. 

 

 

2. Trends og tal for henvendelser 

 

Det er fortsat vurderingen, at DR’s brugere årligt retter over 200.000 henvendelser til 

DR om programmer og web-tilbud. Tal der belyser fordelingen på afdelinger og 

programmer fremgår af rapporten for 1. halvår 2009.  

 

DR’s Programservice fik i 2009 knap 64.000 af henvendelserne - efter tre års fald er 

det en lille stigning. 

 

I denne rapport fokuseres som tidligere på den modtagne kritik. Der er ikke noget 

systematisk overblik over alle klager modtaget på redaktionerne. Men alle 

henvendelser modtaget via klagefunktionen på Kontakt DR samt alle de klager, der er 

registreret i DR’s journal (ESDH), er nedenfor opdelt på hovedkategorier. Det er 

fortsat udgangspunktet, at denne gruppe kan bruges som pejlemærke for de klager, 

som DR modtager. 

 

 

Tabel 1  Klager fordelt på hovedkategorier 
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                             2. Halvår 2009 
 

Fordelingen af henvendelser 
Henvendelser til 
direktionen m.fl. 

Henvendelser via 
Klageknappen I alt 

Unfair og tendentiøs dækning 36 135 171 

Partisk valgdækning 3 28 31 

Krav om berigtigelse 6 4 10 

Klager fra medvirkende 13 7 20 

Voldsomme effekter 7 104 111 

Ærekrænkelser 15 42 57 

Upassende sprog 1 26 27 

Skjult reklame, Sponsorering 5 11 16 

Klager over DRs klagesystem 13 45 58 

Andre 23 60 83 

Antal henvendelser vedrørende 
programetik i alt 122 462 584 

Kritik af tekniske problemer, 
manglende opdateringer, mv. 30 863 893 

Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 129 774 903 

Kritik af omfanget af egenreklame 7 20 27 

Kritik af omfanget af genudsendelser 9 51 60 

Kritiske i alt 297 2170 2467 

Generelle udsagn vedrørende DR - Positive 12 1 13 

Øvrige kommentarer 192 26 218 

Antal henvendelser i alt 501 2197 2698 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk samt alle henvendelser fra DRs brugere, registreret i DRs journal (ESDH).  

 

På de fleste hovedområder har der i 2. halvår været lidt færre klager. 

Den særlige klagefunktion har nu eksisteret i tre år. I 2009 var det samlede antal 

klager via ”klageknappen” ca. 10 pct. lavere end i rekordåret 2007. 

Den største enkeltkategori er de kritiske ”generelle udsagn”. De toppede med 1803 i 

første halvår 2007, da omfanget af DR’s budgetproblemer blev kendt. Siden har 

denne brede kategori stabiliseret sig på mellem 900 og 1000 pr. halvår. 

 

Tabel 2  Klager vedr. DRs Programetik 2007-2009 

 2007 
 

2008 
 

2009 

Unfair og tendentiøs dækning 367 365 384 

Partisk valgdækning 180 0 56 

Voldsomme effekter 133 149 199 

Ærekrænkelser 111 222 129 

Kritik af DRs klagebehandling 226 150 131 

Henvendelser om programetik i alt          1414                              1242          1229 

Kritiske henvendelser i alt 5628 4774 5100 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk samt alle henvendelser fra DRs brugere, registreret i DRs journal (ESDH).  
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Mens antallet af programetik-klager er faldet en smule siden 2007, ligger teknik-

klagerne lidt højere. Medvirkende hertil er, at der er flere forskellige tilbud at klage 

over. Således hænger stigningen i klager over udfald i billede og lyd sammen med 

indkøringen af det digitale sendenet (DTT). 

 

Tabel 3  Tekniske klager 2007-2009 

 
 

2007 
 

2008 
 

2009 

TV:    

Mgl. eller mangelfulde undertekster 154 135 116 

Udfald i billede eller lyd 96 81 164 

Radio:    

Udfald i lyd eller tavshed  119 74 62 

dr.dk    

NetTV On demand  337 367 366 

NetTV Livestreaming  114 81 175 

Windows-platform (lukkede standarder) 53 40 51 

Andet 582* 694 802 

Henvendelser om tekniske fejl i alt: 1455 1472 1736 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk og ESDH. 

*28 af disse er tal fra ESDH der dette halvår endnu ikke var yderligere kategoriseret. 

 

 

 

 

3. Gennemgang af 23 klagetemaer 

 

Klagetemaerne er udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR og de 

journaliserede klagebreve (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes 

og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er 

også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes 

debatsider. 

Herunder trækker listen på rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licens- 

og Programservice.  

Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene 

om ”konsekvens og opfølgning” rummer således DR’s konklusioner.  

Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og 

modgå søforklaringer.  
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Det er bemærkelsesværdigt, at introduktionen af tre nye tv-kanaler pr. 1. 

november kun har givet anledning til få kritiske henvendelser (se dog s. 10 

vedr. sendenettet). 

 

 

a. Nye temaer 

 
Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås nedenfor de 14, som 

medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de 

vigtigste eller mest principielle - men det er nogle af dem, der har fået flest lyttere og 

seere til at reagere kritisk overfor DR. 

 
 
De udviste irakere i Brorsons Kirke 

 

Baggrunden: 

Hen over sommeren skærpedes diskussionen omkring de afviste irakiske 

asylansøgere, hvoraf en del havde søgt tilflugt i Brorsons Kirke. Den 13. august 

rykkede politiet ind i kirken, mens demonstranter samledes udenfor. Dækningen af 

dette omstridte forløb gav mange kritiske reaktioner - men med vidt forskellige 

pointer. Dækningen af samme demonstration kritiseredes både for at være for positiv 

og for negativ overfor politiet. En gruppe seere mente, at et interview med 

justitsministeren var for pågående, mens andre dagen efter kritiserede, at DR havde 

foretaget en meningsmåling, der påviste opbakning til politiet. 

 

DR’s svar: 

DR Nyheder har i direkte svar og i artikler på Fejl og fakta-siden søgt at forklare, at 

man blot har søgt at afdække forløbet og give den nødvendige baggrund og indsigt i 

parternes synspunkter. Samtidig blev det fastholdt, at DR ikke må affinde sig med det 

første og det bedste svar, men på seernes vegne sikre, at alle udsagn gås kritisk 

efter.  

 

Konsekvens og opfølgning 

Den modtagne kritik har været inddraget i redaktionens efterkritik men har ikke givet 

anledning til kursændringer. 
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For meget Michael Jackson  

 

Baggrund: 

Hen imod 60 seere klagede over, at der på hele DR’s sendeflade blev vist alt for 

meget om Michael Jacksons død. Især blev der klaget over, at nyhederne valgte at 

prioritere en sådan historie højt - mange dage i træk. Derudover klagede mange over, 

at DR havde valgt at rydde en hel aften-sendeflade på DR1 for at sende 

mindehøjtidelighed direkte, selvom der blev vist det samme på TV2. 

 

DR’s svar: 

Omkring rydningen af sendefladen og samsendingen med TV2 svarede man: 

”Mindehøjtideligheden over popstjernen Michael Jackson var en verdensbegivenhed, 

som blev transmitteret af tv-kanaler over hele verden. Og den begivenhed vil vi, den 

store danske kanal, gerne give danskerne mulighed for at følge. Det er politisk 

bestemt at TV2 og DR er to selvstændige tv-kanaler. Derfor er der ingen koordinering 

af sendeplanerne.” 

Man beklagede, at man af den grund måtte aflyse andre programmer og lovede, at de 

ville blive sendt den følgende uge. 

DR Nyheder henviste tilsvarende til, at det var en international tophistorie som 

interesserede mange seere. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

I sådanne situationer er der meget forskellige ønsker blandt seerne. Derfor er det 

svært at undgå negative reaktioner, uanset hvilke beslutninger, der tages. 

 

 

IOC-gallaforestilling i Operaen afbrudt  

 

Baggrund: 

Der blev i forbindelse med IOC-konferencen d. 1.oktober transmitteret en 

gallaforestilling fra Operaen. Den blev afbrudt før forestillingen var helt færdig, hvilket 

øjeblikkelig fik over 50 oprørte seere til at klage. Klagerne gik på, at der sjældent blev 

vist den slags kulturelle indslag og når der så endelig gjorde, afbrød man før den store 

finale, for at genudsende en gammel udgave af programmet Kender du typen.  

 

DR’s svar: 
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DR beklagede at måtte afbryde transmissionen. Årsagen var, at Operaens tidsplan var 

skredet en smule, og DR havde ikke mulighed for at blive en ekstra halv time i 

Operaen. Arrangørerne ville af sikkerhedsgrunde have DR til at forlade forhallen 

klokken 20:30. DR havde ikke rettighederne til scenekunsten, og kunne derfor heller 

ikke lægge den til rådighed på nettet. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Seerne burde ved afslutningen af transmissionen været blevet oplyst bedre om 

forklaringen. Det bør - ved bedre forberedelse - sikres, at en lignende situation ikke 

opstår en anden gang.  

 

 
Lille Nørd er blevet mere rå i tonen 

 

Baggrund: 

Op mod 60 vrede forældre klagede over, at Lille Nørd skiftede værter og dermed også 

stil og tone: Stemningen i programmet gik fra en hyggelig kammeratlig stemning, til 

en mere drillende og skarp stil. Flere havde ikke længere lyst til at lade de helt små 

børn se med. 

 

DR’s svar: 

DR beklagede, at forældrene ikke længere havde lyst til at vise de små børn Lille 

Nørd, da programmet bestemt stadig også var tiltænkt målgruppen 3-6 år. Man 

svarede, at DR’s børne-tv har en lang tradition for at vende tingene lidt på hovedet og 

være skæv i sin tilgang til børnestoffet i stedet for politisk korrekt med løftet 

pegefinger. De nye værter havde lidt mere kant end de tidligere værter - netop for at 

udvikle programkonceptet. De to værters samspil er blevet reguleret løbende gennem 

optagelserne af de 20 programmer. I alle programmerne begynder de sammen, men 

vil gerne noget forskelligt undervejs, og så mødes de om noget fælles mod slutningen 

og bliver således altid venner igen. 

 
Konsekvens og opfølgning: 

DR har taget kritikken til efterretning og ændret på de sidste 6 af de 20 afsnit. I de 

senest producerede Lille Nørd og i oplægget til den nye sæson, er målet at værterne 

skal være mere positive overfor hinanden, med mere glæde og begejstring og mere 

henvendt til de mindste børn. Således skal det være slut med tonen: ”det gider jeg 
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ikke”, ”nej, hvor klamt” og ”du må ikke smage” og mere ”hvor sjovt, det vil jeg også 

være med til” og ”du er min bedste ven”. 

 

 

Talent 2009: Var Michael og Maria amatører? 

 

Baggrund: 

Mindst 40 seere klagede over, at sangduoen Michael og Maria fik lov at deltage i 

Talent 2009. Seerne følte sig snydt, fordi de i programmet havde fået det indtryk, at 

de to arbejdede indenfor rengøring og bare var amatører. Men flere havde senere 

hørt, at parret både havde udgivet flere cd’er og optrådt i mange sammenhænge. 

 

DR’s svar: 

Talent 2009 var en konkurrence, der gav et talent mulighed for det store danske 

gennembrud. DR havde ikke på forhånd ønsket at udelukke nogen - hverken de 

mange amatører, som aldrig har stået på en scene før, eller dem som på et eller 

andet tidspunkt har tjent lidt på at optræde med deres talent. 

I Maria og Michaels tilfælde er det korrekt, at de som duo har optrådt i forskellige, 

smallere sammenhænge, og at de har indspillet et par cd’er - men uden på nogen 

måde at have fået et bredt gennembrud. Det er således korrekt, at det var 

rengøringen og ikke musikken, der var deres primære indtægtskilde. Derfor anser DR 

ikke deres medvirken for et problem i forhold til programmets betingelser, som netop 

tager udgangspunkt i, om de pågældende er kendt i den brede offentlighed. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

DR fandt kritikken urimelig, men må tage til efterretning, at der var seere, der følte 

sig forkert informeret. 

 

 

Ny programoversigt på dr.dk 

 

Baggrund: 

En ny programoversigt på dr.dk høstede megen ros men også en del klager: Dels over 

den store ændring i designet og dels over deciderede tekniske problemer: F.eks. at 

siden var for lang tid om at loade, at siden kunne forsvinde, at der var problemer med 

at printe oversigten, at dage og datoer ikke altid passede sammen og at 

programoversigten ikke virkede i Google Chrome. 
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DR’s svar: 

Om designet svarede DR, at man beklagede, at ikke alle var tilfredse, men at man var 

overbevist om, at den nu var forbedret med fem kanaler på forsiden og nem mulighed 

for at sortere. DR beklagede, at nogle brugere fandt siden for langsom og oplyste, at 

der arbejdes på at gøre den hurtigere. Problemet med at oversigten forsvandt, blev 

foreslået løst ved, at brugerne slettede midlertidige internetfiler og cookies. De fleste 

andre problemer søges løst under den videre udvikling af siden. DR beklagede, at 

programoversigten endnu ikke var udviklet til Google Chrome, og henviste indtil vi-

dere til brug af andre browsere.  

 

Konsekvens og opfølgning: 

Før introduktionen lavede DR en betaudgave af siden, hvor brugerne allerede på 

forhånd havde mulighed for at byde ind med kritik. Uanset et sådant forarbejde 

kommer der altid mange henvendelser til DR, når man ændrer i en så central funktion 

på hjemmesiden. Driftsproblemerne er nu stort set løst, og oversigten skønnes at 

fungere godt for langt de fleste brugere 

 

 

Naruto 

 

Baggrund: 

Næsten 80 seere klagede, da DR besluttede, at serien Naruto indtil videre skulle 

stoppe, selvom man kun var nået til afsnit 52 af i alt 220. Der var samtidig kritik af 

programsætningen af de sidste afsnit. 

 

DR’s svar: 

DR oplyste, at man stopper serien efter afsnit 52, men at afsnittene formentlig 

genudsendes på et senere tidspunkt, da man har rettighederne til det. 

 

Konsekvens og opfølgning:  

DR overvejer at købe flere afsnit af Naruto - men næppe i den dyre udgave med 

dansk tale. De fleste af seriens fans vil helst have den originale japanske version. 
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Overgangen til det digitale sendenet 

 

Baggrund:  

I forbindelse med overgangen fra det analoge til det digitale jordbaserede sendenet 

(DTT) pr. 1. november har DR modtaget tusindvis af spørgsmål - og herunder også 

kritiske henvendelser. I oktober var der således kritik af, at DTT i Nord- og Østjylland 

en række aftener var lukket fra sidst på aftenen p.gr.a. tekniske omstillinger. DTT-

forløbet kulminerede i dagene den 31. oktober og 1.-2. november hvor DR’s særlige 

beredskab modtog ca. 1.150 opkald. De allerfleste henvendelser handlede om 

problemer med indstilling af udstyr og med at finde alle de nye kanaler.   

 

DR’s svar: 

Om lukningen af DTT i nattetimerne i oktober henviste DR til, at der til de berørte var 

blevet informeret massivt om disse - af tekniske årsager - nødvendige afbrydelser. I 

dagene omkring det analoge sluk blev der især givet meget individuel rådgivning, og 

de fleste fik løst deres praktiske problemer og kritikpunkter. Tilbage blev dog en 

række problemer med udstyr (især folk der havde købt MPEG2-udstyr uden at vide, at 

de derfor ikke kunne se DR’s nye kanaler), som DR ikke kunne tage ansvar for. 

 

Konsekvens: 

Selvom der har været mange enkeltspørgsmål og kritikpunkter er den samlede 

overgang gået næsten smertefrit og DR’s beredskab og informationsindsats har virket 

som planlagt. De uløste problemer hænger primært sammen med seere, der desværre 

har indkøbt udstyr, som ikke har levet op til forventningerne. 

 

 

Genudsendelse af War of the Worlds  

 

Baggrund: 

En del vrede seere klagede over, at DR valgte at sende den samme film to på 

hinanden følgende aftener. Steven Spielbergs War of the Worlds blev første gang 

sendt på DR1, fredag d. 13. november kl. 22.20 (og samtidig på DR HD) og derefter 

genudsendt allerede dagen efter, lørdag d. 14. november, kl. 23.10 på DR1.  

 

DR’s svar: 

DR svarede, at man godt forstod seernes undren over denne programlægning, men 

ind imellem er DR’s visningsaftaler skruet sådan sammen, at man har ret til en 
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genudsendelse, som skal ligge stort set lige efter 1. gangs visningen. For ikke at gå 

glip af genudsendelsesvisningen, valgte man i dette tilfælde at lægge filmen aftenen 

efter, bl.a. fordi filmen pga. sit voldsomme indhold, ikke kunne sendes i dagtimerne. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

DR prøver at undgå, at det sker igen. 

 

 

Kommunalvalget 2009 

 

Baggrund: 

DR lavede en omfattende dækning i forbindelse med kommunalvalget i november 

2009 med mange udsendelser, indslag og artikler (i tv, radio og på dr.dk). Samlet 

kom der 45 klager via ”Kontakt DR”-systemet. De fordelte sig på tre hovedtemaer: 

Klager over for meget landspolitik på bekostning af det lokale, klager over partisk 

dækning og klager over valgaftenen fra Cirkusbygningen i København. Otte klagede 

direkte over, at DR havde været for venlig overfor de borgerlige partier - seks klagede 

over det modsatte. 

 

DR’s svar: 

De afgivne svar har typisk være kortfattede forklaringer på DR’s intentioner. En sag 

om kritik af live-omstillinger (og afbrydelse af andre interviews) på valgaftenen er 

blevet behandlet som ankesag (se afsnit 3). 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Reaktionerne har været diskuteret i efterkritikken. Set i forhold til den store dækning 

skønnes antallet af klager at være lavt. 

 

 

COP 15 - klimadækningen og topmødet 

 

Baggrunden: 

Dækningen af forhandlingerne om en international klimaaftale har været et meget 

stort tema for nyhedsdækningen i sidste del af 2009. Det er et emne, hvor mange 

seere og lyttere har et stort engagement og jævnligt kommenterer og kritiserer 

dækningen - og kommer med forslag til nye historier, der bør laves. Henvendelserne 

kulminerede omkring COP 15 og havde mange hovedtemaer. En større gruppe mente, 



 13

at DR var med til at skabe bekymring i befolkningen ved at ”gå med på klimabølgen”, 

og at DR ikke lavede nok modspil til advarslerne mod klimaforandringerne. Andre 

fandt, at DR lave den forkerte vinkling i konkrete indslag. 

 

DR’s svar: 

De afgivne svar har typisk været kortfattede forklaringer på DR’s intentioner om at 

lave en bred og sagligt funderet dækning. Ofte har man kunnet henvise til andre 

indslag eller udsendelser, som dækkede den vinkel, der blev efterlyst. 

  

Konsekvens og opfølgning: 

Reaktionerne har løbende været diskuteret i efterkritikken, men har ikke givet 

anledning til at ændre hovedlinjen i dækningen. Saglig efterkritik og forslag er 

løbende sendt til de enkelte journalister.  

 

 

COP 15 - dækning af demonstrationerne 

 

Baggrunden: 

Dækningen af politiaktioner og demonstrationer under COP 15 var et emne, der gav 

kritik fra mange sider. En gruppe klagere mente - med forskellige begrundelser - at de 

uroprægede demonstrationer fik alt for stor opmærksomhed i forhold til COP 15’s 

indhold. En anden stor gruppe fandt, at DR for ukritisk godtog politiets syn på 

begivenhederne og masseanholdelserne. Også dækningen af den store fredelige 

demonstration gav kritik - der var meget forskellige meninger om, hvorvidt 

dækningen havde været for omfattende eller for overfladisk. 

 

DR’s svar: 

De afgivne svar har typisk været kortfattede forklaringer om DR’s intentioner og 

understregninger af, at DR gjorde sit bedste for at dække alle vigtige aspekter.   

 

Konsekvens og opfølgning: 

Reaktionerne har løbende været diskuteret i efterkritikken. Da det stod klart, at 

urolighederne ikke blev omfattende, blev dækningen af uroen i gaderne neddroslet, 

hvorimod der blev brugt flere ressourcer på selve forhandlingerne i Bella Center, der 

samtidig nyhedsmæssigt voksede i intensitet. 
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COP 15 og afbrydelse af andre programmer 

 

Baggrund: 

Programændringer i forbindelse med live-reportager fra klimatopmødet gav en del 

klager. Størst kritik (over 50 klager samme aften) kom, da DR den 18. december 

valgte at afbryde en koncert med Kim Larsen for at vise et pressemøde med USA’s 

præsident, Barack Obama. Pressemødet blev imidlertid udsat flere gange og Obama 

kom aldrig på skærmen i de 13 minutter, man ved den lejlighed sendte fra 

klimastudiet. Derimod blev der sendt billeder fra lufthavnen, mens den opståede 

forvirring blev forklaret. Mange klagede også over, at aftenens Robbie Williams-

koncert blev stærkt forsinket pga. disse ekstra-udsendelser. 

 

DR’s svar: 

Alle medier havde af gode grunde meget svært ved at dække det meget kaotiske 

forløb på COP 15-konferencen fredag den 18. december. Begivenhederne var 

imidlertid så centrale, at nyhedsformidling måtte prioriteres over koncerter. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Situationen var så usædvanlig, at der ikke er grundlag for særlig opfølgning. 

 

 

Manglende genudsendelser af Pagten  

 

Baggrund: 

En del seere klagede over, at DR’s julekalender for de større børn - Pagten - ikke blev 

genudsendt på DR1 dagen efter. Mange børn, der ikke havde været hjemme på 

sendetidspunktet, gik således glip af dagens afsnit. 

 

DR’s svar: 

DR svarede, at Pagten især var for de større børn - fra 8 år og opefter. Den blev 

derfor sendt på DR1 og DR HD kl. 19.30 og på DR Ramasjang kl. 20.00. Der var ikke 

planlagt nogen genudsendelse dagen efter, men alle seriens afsnit kunne ses på 

www.dr.dk/pagten i ca. 30 dage fra afsnittet var blevet vist på DR1. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Efter en uge havde et stort antal seere udtrykt ønske om, at få Pagten genudsendt på 

DR1 dagen efter. Da det mest uhyggelige af Pagten på dette tidspunkt var overstået, 
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valgte man derfor at genudsende den kl. 16.30 på alle hverdage (forskellige 

tidspunkter i weekenden). Det er et sendetidspunkt, som DR traditionelt har 

genudsendt julekalendere på, men som på grund af det lidt for barske indhold, ikke 

passede til Pagtens første uge. 

I øvrigt sendte DR Ramasjang alle afsnit af Pagten i træk den 24. december.  

 

 

    b. Gengangere  

 

En række af de mest udbredte klageemner har været omtalt tidligere. De er blot 

nævnt nedenfor i kort form - med vægt på trenden. Alle disse ni ”gengangere” var 

omtalt i de tre forrige halvår.  

 

 

Kritik af mangelfuld programinformation  

 

Der kommer fortsat mange klager på dette felt - alene 70 er modtaget via 

klagefunktionen på ”Kontakt DR”. På tv-siden er der fortsat problemer med uklare 

oplysninger om serier og deres forløb. Der er fortsat mange klager over mangelfulde 

oplysninger i forbindelse med programændringer. De særlige problemer med den nye 

programoversigt på dr.dk, er omtalt særskilt i afsnit 2.a. ovenfor. (Emnet er tidligere 

omtalt 1.hv. 2005, 1.hv. 2006, 1.hv. 2007, 1.hv. 2008, 2.hv. 2008 og 1. hv. 2009).  

 

 

Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen 

 

Problemet fylder stadig meget i de modtagne klager. En del kritik er stoppet, fordi 

ungdoms-tv ikke længere ligger om eftermiddagen på DR1 - hvor en del småbørn så 

med - men i stedet bl.a. på Pirat-TV på dr.dk. Men det samlede antal klager er 

uændret højt og fordelt på mange enkeltprogrammer og indslag - blandt eksemplerne 

er Gepetto på DR1 og de første afsnit af Pagten, som nogle forældre fandt, var for 

skræmmende for mindre børn. Fra november er der også en række eksempler fra DR 

Ramasjang. 

(Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1.hv. 2005). 
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Genudsendelser 

 

Der er fortsat løbende kritik af antallet af genudsendelser på DR1 og DR2 i primetime. 

Det er især det løbende genbrug af serier og udsendelsesrækker (ofte uden klar G-

skiltning), der giver kritik. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2005). 

 

 

Problemer med at høre hvad der bliver sagt 

 

Problemet er tilsyneladende omfattende. Lydeffekter, underlægningsmusik og utydelig 

udtale kritiseres for at gøre det svært at høre det talte - også for mange, der mener 

at have en nogenlunde normal hørelse. P1 er ved at undersøge problemets omfang og 

mulige løsninger (Emnet er omtalt 2. hv. 2005, 1. hv. 2007, 2. hv. 2007, 1 hv. 2008, 

2. hv. 2008 og 1. hv. 2009).  

 

 

Dårligt sprog 

 

Der kommer fortsat mange mails om sprogfejl. Udover kritik af udtale, er der bl.a. 

vedvarende kritik af sprogfejl i artiklerne på tekst-tv og nyhedsartikler på dr.dk.  

(Emnet er omtalt i 1.hv. 2005 1. hv. 2007, 1.hv. 2008, 2. hv. 2008 og 1. hv. 2009) 

 

 

Mangelfuld tekstning  

 

Klagerne ligger på et uændret niveau, men det har også i 2. halvår været svært at 

afgøre, hvor meget der er DR’s ansvar, da mange - i forbindelse med overgangen til 

det digitale sendesystem - har haft problemer med indstillingen af tekstningsfunktio-

nen. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2006, 2.hv. 2006, 1.hv. 2007, 2.hv. 2007, 1.hv. 2008, 2. hv. 

2008 og 1. hv. 2009)  

 

 

Streaming af billeder og lyd på dr.dk  

 

Antallet af klager har været klart stigende. For live-streamingen er der imidlertid sket 

en markant forbedring af kvaliteten sidst på året, efter omlægningen til Flash på en 

åben platform. Men i hele perioden har der i følge klagerne været problemer med 
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streaming on-demand - både med at få streamingen til at virke og med udsendelser, 

der ikke ligger i den rigtige version eller i fuld længde.  

Streaming on-demand omlægges også til Flash i 2010, hvilket forventes at forbedre 

situationen væsentligt. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2006, 2.hv. 2006, 1.hv. 2007, 2.hv. 

2007, 1.hv. 2008, 2. hv. 2008 og 1. hv. 2009) 

 

 

Afviklingsproblemer for radio og tv  

 

Der er fortsat problemer med udfald i billede eller lyd for både tv og radio. Det sker 

også jævnligt, at Radioavisen ikke kan sendes i fuld udstrækning ligesom hele 

udsendelser et par gange er udgået p.gr.a. tekniske problemer (se afsnit ovenfor 

vedr. indkøringen af det digitale sendenet). (Emnet er omtalt i 1.hv. 2007, 2. hv. 

2007, 1.hv. 2008, 2. hv. 2008 og 1. hv. 2009) 

 

 

Mangelfulde playlister  

Der er fortsat problemer med playlister der ikke findes - eller som ikke passer med 

den pågældende udsendelse. Det giver løbende kritik og i hundredevis af spørgsmål 

fra forundrede lyttere. Årsagerne er bl.a. IT-problemer og problemer med 

procedurerne omkring indskrivning af numre. Der er iværksat et nyt projekt, der skal 

forbedre både stabilitet og kvalitet af playlisterne. Projektet forventes gennemført i 

2010. (Emnet er omtalt 2.hv. 2006, 1.hv. 2007., 2.hv. 2007. 1.hv. 2008 , 2. hv. 2008 

og 1. hv. 2009). 

 

 

 

4. Andet led i klagebehandlingen 

 

DR’s klagesystem har to led - i det første led besvares klager som udgangspunkt af 

den ansvarlige redaktion eller afdeling. Eksempler på disse svar fremgår af sagerne i 

afsnit 3.  Er det en konkret sag, der handler om god presseskik og/eller brud på DR’s 

Programetik, er der to muligheder for at anke over en afvist klage: 
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� De klagere, der selv har en retlig interesse (typisk fordi de selv er omtalt), kan 

indbringe sagen for Pressenævnet, såfremt deres kritik for brud på god 

presseskik er blevet afvist af DR. 

 

� Herudover har alle - altså også klagere uden retlig interesse - mulighed for at 

indbringe sagen for lytternes og seernes redaktør i DR. Efter behandling af 

sagen har redaktøren mulighed for at indstille til generaldirektøren, at DRs 

beslutning omgøres.  

                                                                                                                                                                                           

Når det gælder alle sager om brud på god presseskik og/eller DRs Programetik, skal 

klagerne oplyses om deres adgang til at klage videre - enten til Pressenævnet eller til 

lytternes og seernes redaktør..  

 

 

a. Pressenævnssager. 

 

I 2. halvår 2009 afsagde Pressenævnet kendelse i to DR-sager. Der blev ikke udtalt 

kritik af DR. Ingen af disse sager havde været behandlet af lytter- og seerredaktøren, 

før de blev indbragt for nævnet. 

 

Klage over indslag i Kontant på DR1 om en bedemandsforretning. Kendelse den 18. 

august. Ingen kritik af DR. 

I udsendelsen den 1. februar bragte Kontant et kritisk indslag om en 

bedemandsforretning. DR afviste efterfølgende indehaverens klage over udsendelsen. 

Bedemanden gik herefter til Pressenævnet, der i sin kendelse lægger til grund, at DR 

har efterprøvet de kritiske påstande og herunder givet bedemanden fornøden 

mulighed for at kommentere kritikken. Nævnet fandt, at de belastende oplysninger 

var korrekte og afviste derfor klagers krav om genmæle. 

     

Indslag i P4 Bornholm fra den kommunale valgkamp. Kendelse den 25. november. 

Ingen kritik af DR. 

En kandidats kritiske indlæg på en debatside på dr.dk blev af en DR-journalist tolket 

som en kritik, der også var rettet mod en af kandidatens partifæller. DR viderebragte 

denne tolkning i en nyhedshistorie, der blev bragt i P4 og på dr.dk. Da kandidaten 

henvendte sig og kritiserede udlægningen medførte det, at DR bragte en berigtigelse 

på P4 og på dr.dk.  



 19

Kandidaten klagede til nævnet over, at han ikke samtidig fik bragt et genmæle. 

Nævnet afviste kravet, da DR allerede af egen drift havde bragt de to berigtigelser. 

 

 

b. Klagesager for lytternes og seernes redaktør 

 

Af de 10 ankesager, som er afsluttet i andet halvår, fik klagerne helt eller delvist 

medhold i de fire. I alt havde klagerne en retlig interesse i to af sagerne - og kunne 

altså også være gået til Pressenævnet. Det benyttede de sig ikke af. 

Generaldirektøren har fulgt lytter- og seerredaktørens indstilling i alle sager.  

 

Klage over Premiere på DR2. Afgørelse den 31. august. Delvist medhold. 

Filmprogrammet DR2 Premiere den 11. maj 2009 indeholdt en anmeldelse af 

spillefilmen Engle og Dæmoner.  I forbindelse med anmeldelsen træder studieværten 

op på en slags prædikestol, hvorfra han leverer nogle personlige kommentarer til 

religion i almindelighed og den katolske kirke i særdeleshed. Her beskrives Vatikanet 

som ”verdens største dukketeater” og paven anklages for en holdning til kondomer, 

der gør ham ” .... indirekte skyldig i tusinder af dødsfald”. 

En klager mente, at sekvensen på to områder var i strid med DR’s Programetik. Det 

gjaldt dels de særlige hensyn til religiøse forhold og dels DR-medarbejderes 

begrænsede adgang til at give udtryk for personlige holdninger i udsendelserne. 

Redaktionen afviste kritikken og fremhævede, at udgangspunktet var filmanmeldelsen 

og det kritiske lys, som filmen sætter Den Katolske Kirke i. Klager fastholdt sin kritik 

på begge områder og bad lytternes og seernes redaktør om at behandle anken. 

Lytter- og seerredaktøren mente ikke, at udtalelserne var uforenelige med de hensyn, 

DR skal tage ved omtale af tro og religion, men kunne delvist følge klager i, at 

studieværten gik et godt stykke udenfor rollen som filmanmelder i sine erklæringer, 

som dermed fik karakter af generelle meningstilkendegivelser og kommentarer.  

Den pågældende udgave af DR2 Premiere havde - ifølge lytternes og seernes redaktør 

- ikke en karakter, som DR efterfølgende burde undskylde, men han pointerede, at 

det ikke er i overensstemmelse med DR’s særlige retningslinjer for holdningsbaserede 

værter, hvis et erklæret filmprogram udvikler sig til en platform for generelle 

meningstilkendegivelser og kommentarer uden særlige journalistiske begrundelser. 
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Klage over indslag i Orientering. Afgørelse den 16. september. Klagen afvist. 

Orientering har siden sommeren 2008 i en række indslag dækket tilblivelsen af en 

SFI-rapport vedr. den såkaldte 300 timer regel.  I et indslag den 15. maj 2009 

gennemgik Orientering den korrespondance, der havde været mellem 

Arbejdsdirektoratet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Af 

udsendelsen fremgik det, at hverken Arbejdsdirektoratet, ministeren eller SFI’s 

direktør havde ønsket at medvirke. Der blev imidlertid brugt klip med tidligere 

udtalelser fra direktøren. SFI klagede over, at DR opbevarede de gamle interviews uden at have informeret om 

det. Man hævdede samtidig, at de anvendte klip var brugt misvisende og at DR ikke 

havde gengivet et nyt skriftligt svar fra direktøren. 

DR svarede, at anvendelsen af klip fra tidligere udsendelser var daglig praksis og god 

journalistisk skik, ligesom man understregede, at der kun var brugt klip, der tidligere 

havde været udsendt. DR fastholdt, at klippene var brugt på relevant vis. Den 

manglende gengivelse af det skriftlige svar blev forklaret med, at det fremsendte citat 

slet ikke svarede på de stillede spørgsmål. 

SFI valgte at klage videre til lytternes og seernes redaktør. Efter en omfattende 

gennemgang af alle deltaljer i klagen, lød konklusionen:  

”Ud fra en samlet vurdering og gennemgang må jeg indstille, at klagen fra SFI 

afvises. Klagen er i sit indhold alvorlig og påstandene bekymrende, men jeg har i min 

gennemgang ikke fundet grundlag for at kritisere redaktionens arbejde.” 

 

Klage vedr.  indslag om Morten Messerschmidt i TV-Avisen. Afgørelse den 

22.september 2009. Klagen afvist. 

TV-Avisen kl. 20.50 den 6. august bragte en historie, hvor MF Morten Messerschmidt 

(DF), blev kritiseret for at have brugt sin politiske indflydelse til at få personlig 

særbehandling, idet han i et brev til Udlandsvaccinationen skulle have bedt om den 

dengang eftertragtede vaccine imod Influenza A til sig selv og kæresten Dot 

Wessmann. Indslaget omtalte også en anden sag fra december måned 2008, hvor 

Morten Messerschmidt skulle have brugt sin parlamentariske position til at fremskynde 

en byggetilladelse på vegne af sin kæreste, ved at sende en mail fra sin 

folketingsadresse. En klager mente, at der var tale om en hetz imod Morten Messerschmidt. Klageren 

mente, at DR burde have undersøgt, hvorfor kommunen gav tilladelsen.  

Redaktionen svarede, at der var rejst mistanke mod Morten Messerschmidt for at 

have forsøgt at bruge sin status som medlem af Folketinget til fx. at fremskynde 

Lyngby-Tårbæks behandling af en byggesag og at det i den slags sager er pressens 

opgave at efterprøve historien og høre alle parter i sagen.  
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Klager var ikke tilfreds med svaret og bad lytternes og seernes redaktør om at tage 

sagen op. Efter sin gennemgang af sagen, fandt han imidlertid intet grundlag for at 

anfægte det redaktionelle skøn. Indslaget belyste sagen, refererede relevante aktører 

og forelagde kritikken for den angrebne. Lytter- og seerredaktøren mente derfor ikke, 

at der var tale om nogen hetz, som hævdet af klager. 

Indstillingen understregede, at TV-Avisen også kunne have valgt at stille kritiske 

spørgsmål til kommunens handlemåde, men at det lå indenfor det redaktionelle skøn 

at beslutte, hvilken vinkel man ville forfølge. Klagen blev derfor afvist. 

 

Klage over indslag om paven i TV-Avisen 18.30. Afgørelse den 19. oktober 2009. 

Klagen afvist. 

Et indslag i TV-Avisen søndag den 12. april omhandlede Pave Benedikts tale under 

messen påskedag på Peterspladsen i Rom.  En klager mente, at indslaget alene 

anlagde negative vinkler og indgik i et bevidst forsøg på at fremstille Den Katolske 

Kirke negativt. Han klagede også over, at han ikke havde fået svar fra TV-Avisen. 

Først efter flere rykkere via lytternes og seernes redaktør kom der et svar - mere end 

et halvt år efter, at klagen var indgivet.  

Lytternes og seernes fandt det klart kritisabelt, at TV-Avisen ikke havde svaret 

indenfor almindelige klagefrister. Hvad angik klagens indhold var konklusionen efter 

en nøjere gennemgang, at indslaget som helhed var relevant og fuldt forsvarligt. 

Således var der intet grundlag for rettelser eller beklagelser. 

 

Klage over De vilde hjerter sendt på DR2. Afgørelse den 13. november. Klage afvist. 

Der blev klaget over at DR2 havde vist billeder af nøgne mænd - specielt i 

dokumentarfilmen De vilde hjerter. DR afviste klagen med henvisning til, at det havde 

været helt forsvarligt at vise de omtalte nøgne mænd i den pågældende 

sammenhæng. Den utilfredse klagede videre til lytternes og seernes redaktør. I 

dennes konklusion lød det: ”DR skal kunne vise udsendelser med stor alsidighed i 

form og tema og afspejle verdenen omkring os. Der er intet i programsætningen af 

denne film, der bryder med DR’s Programetik.” 

 

Klage over indslag om metrobyggeri på Assistens Kirkegård bragt i 21 Søndag. 

Afgørelse den 24. november 2009 på DR1. Delvist medhold 

21 Søndag bragte den 1. november flere indslag om bygningen af en metrostation i 

det hjørne af Assistens Kirkegård, der vender ud mod Nørrebro Runddel. Indslaget 

rummede bl.a. en hård kritik af den manglende information om følgerne af at rykke 

metrostationen 40 meter ind på kirkegården. En klager mente, at informationer om 
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byggeri og konsekvenser var nemme at finde og fandt i det hele taget, at indslaget 

byggede på fejlagtige præmisser. 

Redaktionen afviste hele kritikken. I sin gennemgang konkluderede lytter- og 

seerredaktøren, at indslagene levede op til almindelige krav til god presseskik og DR’s 

Programetik, og at der ikke var grundlag for den række af berigtigelser, som klager 

havde rejst krav om. På et enkelt område havde 21 Søndag dog lavet en fremstilling, 

der ikke var retvisende. Som seer fik man det indtryk, at det alene var den ændrede 

placering inde på kirkegården, der skabte problemer med opgravninger af de næsten 

500 grave. At den oprindelige placering også indebar væsentlige problemer af denne 

karaktér (da 80 pct. af stationsanlægget allerede her lå inde på kirkegårdsområdet) 

fremgik ikke med tilstrækkelig tydelighed. 

Lytternes og seernes redaktør pointerede derfor, at der i artiklerne herom på 

dr.dk/nyheder burde laves følgende daterede tilføjelse: 

"Præcisering: Af de seneste tegninger fremgår det, at 80 pct. af stationsanlægget 

allerede med den oprindelige placering lå inde på kirkegården og derfor også krævede 

nedlæggelse af mange historiske gravsteder. Men flytningen væk fra Nørrebro 

Runddel og 40 meter længere ind på kirkegården har forøget problemerne med de 

mange opgravninger og ført til en væsentlig udvidelse af byggepladsen. Red." 

 

Klage over Religionsrapporten på P1. Afgørelse den 25. november. Delvist medhold. 

Den 17.august havde Religionsrapporten en debat i studiet om rydningen af Brorsons 

Kirke. En klager bad om en berigtigelse, da det i introduktionen til debatten dels blev 

sagt at politiet "stormede" kirken og dels at de var kampklædte. 

Redaktionen afviste klagen med den forklaring, at studieværten citerede Politikens 

beskrivelse af aktionen, men blot ikke havde fået krediteret dagbladet. 

Klager var ikke tilfreds med svaret og fastholdt klagen. 

I sin indstilling medgav lytternes og seernes redaktør, at det gav et faktuelt forkert 

indtryk, at der blev talt om kampklædt politi, når betjentene faktisk var i 

skjorteærmer og blød kasket under de første timer af aktionen. Han fandt det 

beklageligt, at redaktionen ikke af egen drift korrigerede sin beskrivelse og fandt det 

uholdbart, at der blev henvist til, at den misvisende beskrivelse stammede fra 

Politiken, som man glemte at kreditere. Derfor konkluderede indstillingen, at man på 

Religionsrapportens hjemmeside skulle bringe følgende tekst: 

Præcisering: 

"I Religionsrapporten den 17. august omtalte vi politiets natlige aktion mod de afviste 

irakiske asylsøgere fra Brorsons Kirke. Vi sagde her, at kirken var blevet stormet af 

kampklædt politi. Denne beskrivelse var ikke korrekt: Da betjentene rykkede ind i 
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kirken var det rent faktisk i skjorteærmer og med kasket. Først da situationen senere 

på natten udviklede sig, benyttede politiet hjelme, skjolde og til sidst også 

kampuniformer. Vi beklager den manglede præcision." 

 

Klage over udsendelsen Ha’ det godt sendt på DR1. Afgørelse den 28. november 

2009. Delvist medhold. 

Ha' det godt den 8. september handlede om kvaliteten af den luft, vi indånder. Man 

lavede blandt andet et forsøg i klimakammeret på Aarhus Universitet for at belyse, 

hvad der er farligst: Cigaretrøg eller udstødning fra en dieselbil. 

En klager fra Danmarks Rygerforening mente, at forsøget var misvisende, fordi der 

ikke var taget højde for partikler mindre end 0,3 mikrometer, som der findes rigtig 

mange af i dieseludstødning. Redaktionen fandt ingen grund til en berigtigelse. 

Klagen blev herefter sendt videre til lytternes og seernes redaktør. Han fandt, at der 

ikke var basis for at beskylde DR for vildledning, da programmets omdrejningspunkt 

var, at såvel bilos som cigaretter er meget farlige, ligesom den særlige problematik 

vedr. de meget små partikler blev grundigt omtalt. Aarhus Universitet fastholdt 

samtidig det relevante i målingen, der viste, at det er mere usundt at opholde sig i et 

rum, hvor tre cigaretter ryger sig selv på en halv time end i et rum, hvor en 

dieselmotor leder sin udstødning ud i en halv time. 

Selvom der således ikke var grundlag for en berigtigelse, blev det indstillet, at 

redaktionen på programmets website præciserede, at målingen kun omfattede 

partikler over 0,3 mikrometer. 

  

Klage over indslag i 21 Søndag om lægebrevkassen DepNet. Afgørelse den 9. 

december. Klagen afvist. 

Tre indslag i magasinet 21 Søndag d. 18. oktober 2009 omhandlede hjemmesiden 

DepNet.dk, som det danske medicinalfirma Lundbeck har lavet for deprimerede og 

deres pårørende. På hjemmesiden findes en brevkasse, hvor læger svarer på 

spørgsmål om alt fra depression til selvmordstanker. Indslaget fortalte bl.a., hvordan 

en bruger blev chokeret over at opdage, at siden var finansieret af Lundbeck. 

En læge klagede over, at DR påstod, at det skulle være umoralsk at skrive for en 

psykiatrisk brevkasse, finansieret af Lundbeck-fonden. Lægen protesterede mod, at 

det i udsendelsen blev kaldt korrupt og at værten på programmet havde sagt, at 

lægerne var ’købt’. Lægen klagede samtidig over at være blevet intimideret af DR’s 

journalister. 
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DR Nyheder afviste klagen og henviste til, at det var rimeligt at beskrive kritikken af 

hjemmesiden. Samtidig beklagede man, at klageren havde haft en dårlig oplevelse 

omkring sin mulige medvirken til historien. 

Klager var ikke tilfreds og klagede videre til lytternes og seernes redaktør. Denne 

konkluderede efter en længere gennemgang, at DR havde bragt en relevant og kritisk 

historie, som blev belyst ved hjælp af relevante aktører og eksperter. Den angrebne 

part fik samtidig rimelig mulighed for at forsvare og forklare sig. Det anvendte udtryk 

”korrupt” kom fra en medvirkende, der udtalte sig om hele konstruktionen og den 

manglende oplysning til brugerne. Udtrykket om at lægerne var ”købt” blev brugt i 

speaken, men alene som et forsvarligt sammendrag af Lundbecks egne udtalelser.  

 

Klage over redigering af DR1’s valgaften. Afgørelse den 31. december. Klagen afvist. 

Resultatet fra kommunalvalget samme dag blev d. 17.november 2009 dækket med en 

helaftensudsendelse på DR1. En klager reagerede dagen efter med en vred klage over 

manglende neutralitet i dækningen. Han mente, at kandidater fra S, SF og R gang på 

gang blev favoriseret ved redigeringen af udsendelsen. Klager forlangte samtidig svar 

på en tilsvarende klage fra d. 6. juni vedr. valgaftenen efter valget til Europa-

Parlamentet. 

DR Nyheder afviste, at man diskriminerede nogen og henviste til, at udsendelsen blev 

redigeret ud fra hvad der skete her og nu. Sagen vedr. dækning af valget til Europa-

Parlamentet blev afvist på tilsvarende vis. 

Klager var utilfreds med svaret og bad lytternes og seernes redaktør om at tage 

sagen op. I sin indstillingen gennemgik han påstandene i de seks klagepunkter og de 

omtalte klip og omstillingen i udsendelsen. Gennemgangen konkluderede, at der ikke 

var noget, der berettigede påstanden om ”uantagelig diskrimination”. De fremlagte 

eksempler gav ikke grundlag for at kritisere de redaktionelle valg eller den samlede 

balance i dækningen. 

 

 

c. Oversigt 2005-2009 

 

Der har siden 2005 været afgjort 144 ankesager i andet led i DR’s klagesystem. Da 

ordningen blev vedtaget i 2004 skønnede DR’s ledelse, at der kunne blive tale om op 

mod 100 sager om året. 
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 Tabel 4.  Klagesager for lytternes og seernes redaktør. 

Halvår 
 

2.ledssager pr. halvår Helt el. delvist medhold 

1.halvår 2005 10 5 

2.halvår 2005 8 2 

1.halvår 2006 8 3 

2.halvår 2006 14 5 

1.halvår 2007 19 8 

2.halvår 2007 21* 7 

1.halvår 2008 20 8 

2.halvår 2008 16 7 

1.halvår 2009 18 8 

2.halvår 2009 10 4 

2.ledssager i alt 144 57 

* 1 af disse sager indeholder 6 forskellige emner fra samme klager, men er behandlet under et. 

 


