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1. Sammenfatning 
 

Antallet af klager har været svagt faldende i årets første halvår, både når det gælder 

generel kritik og teknik. Afsnit 2 beskriver tendenserne baseret på udviklingen i klager 

modtaget via den såkaldte klageknap. 

 

I afsnit 3 gennemgås 21 klagetemaer. De nye omfatter to X Factor-sager, striden om 

interviewene med Stein Bagger og Rigmor Zobel, ændringer af hhv. Deadline og 

Debatten på DR2, omlægningen af TTV-nyhederne, stor uenighed om Gaza-

dækningen, strid om Specialklassen på DR Ramasjang og kritik af dokumentar-serien 

Kæft, trit og knus. Også debatten om ændringer af satiren på DR2 og P2’s 

fremtidsudgifter gav mange klager. 

 
I den særlige gennemgang af ”gengangerne” er alle ni temaer fra 2009 fortsat med, 

men der er tegn på, at flere af dem er på vej ud af listen. 

 

I afsnit 4 refereres de tre DR-sager, der i første halvår er blevet afgjort i 

Pressenævnet og de 15 ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør. 

DR fik tre næser i Pressenævnet og fem af ankesagerne endte med helt eller delvist 

medhold. 

 

Samtidig med denne rapport udsendes en redaktørberetning fra lytternes og seernes 

redaktør. Mens herværende rapport primært er faktuelt baseret, rummer 

redaktørberetningen kommentarer til udviklingen og opfordringer til DR’s ledelse.  

 

 

2. Trends og tal for henvendelser 
 

DR Licens- og Programservice modtog i første halvår godt 31.000 henvendelser om 

programmerne – det på niveau med de foregående år. Heraf modtog den særlige 

klageadgang under Kontakt DR på dr.dk modtog i alt 2105 klager. Det er lidt mindre 

end i de foregående år. De generelle kritiske udsagn om DR er nu på knap det halve 

af topniveauet fra første halvår 2007 – dengang omfanget af DR’s budgetproblemer 

blev kendt. 
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Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 1. halvår 2010. 

 Henvendelser via 
Klageknappen 

Unfair og tendentiøs dækning 135 
Krav om berigtigelse 4 
Klager fra medvirkende 13 
Voldsomme effekter 77 
Ærekrænkelser 54 
Upassende sprog 25 
Utroværdig konkurrence 50 
Skjult reklame, Sponsorering 13 
Klager over DRs klagesystem 58 
Andre 100 
Antal henvendelser vedrørende 
programetik i alt 529 
Kritik af tekniske problemer, 
manglende opdateringer, mv. 720 
Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 787 
Kritik af omfanget af egenreklame 24 
Kritik af omfanget af genudsendelser 45 
Kritiske i alt 2105 

Generelle udsagn vedrørende DR - Positive 4 
Øvrige kommentarer 41 

Antal henvendelser i alt 2150 
 

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

 

 

Som det fremgår af tabel 1 handler hver fjerde klage om programetik-emner. Her er 

de største grupper fortsat ”Unfair og tendentiøs dækning” og ”Voldsomme effekter”. 

Som det fremgår af tabel 2, er der ingen nye dramatiske udviklinger i tallene. 

 

 
Tabel 2.  Klager over brud på DR’s Programetik 2009-10 

 

 1.halvår 2009 2.halvår 2009 1.halvår 2010 
Unfair og tendentiøs dækning 164 135 135 
Partisk valgdækning 21 28 0 
Voldsomme effekter 75 104 77 
Ærekrænkelser 46 42 54 
Kritik af DRs klagebehandling 63 45 58 
Utroværdig konkurrence 3 0 50 

Henvendelser om programetik i alt 492 462 529 

Kritiske henvendelser i alt 2191 2170 2105 
 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk.  
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Som det fremgår af tabel 3, er antallet af klager over tekniske fejl faldende. Når 

niveauet stadig er ret højt, skyldes det især problemer med funktioner på dr.dk. De 

enkelte problemer er omtalt nærmere i afsnit 3 på s.17-18. 

 
Tabel 3. Tekniske klager 2009-2010. 

 

 1.halvår 2009 2.halvår 2009 1.halvår 2010 
TV:    
Mgl. eller mangelfulde undertekster 71 36 58 
Udfald i billede eller lyd 71 85 67 
Radio:    
Udfald i lyd eller tavshed 34 24 16 
dr.dk    
NetTV On demand 167 197 133 
NetTV Livestreaming 59 115 103 
Windows-platform (lukkede standarder) 27 24 16 

Andet 383 382 341 

Henvendelser om tekniske fejl i alt: 812 863 734 
 

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

 

De klager der modtages via ”klageknappen”  besvares enten af Programservice eller 

sendes til besvarelse i den relevante afdeling. 

 

De enkelte redaktioner og afdelinger modtager også klager direkte. Der er ikke noget 

præcist overblik over omfanget. DR Nyheder oplyser imidlertid, at man i første halvår 

har behandlet 585 klager. Heraf angik størstedelen TV-Avisen og 21 Søndag. 

Radioaviserne stod kun for de 66. 

 

 

3. Gennemgang af 21 klagetemaer 

 
Klagetemaerne er som i tidligere halvår udvalgt på basis af klager modtaget via 

Kontakt DR (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 løbende rundspørger i huset og på månedsrapporter fra 

DR Licens- og Programservice.  
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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.  

Emner der ligger udenfor programvirksomheden – herunder f.eks. licensklager og 

klager fra koncertgængere – er ikke omfattet. 

 

 

a. Nye temaer 

 
Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås nedenfor de 12, 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. 

 

X Factor - de svage medvirkende 

Baggrunden: 

Omkring et halvt hundrede seere klagede over de første udsendelser af X Factor 

2010, idet de mente, at DR udnyttede og latterliggjorde nogle af de medvirkende. Det 

medførte samtidig en omfattende debat i medierne. 

 

DR’s svar: 

I klagesvarene fra DR Medier hed det bl.a.: 

”Når DR sammen med Blu A/S producerer X Factor, er dramaet, spændingen og de 

store følelser en vigtig del af fortællingen, ligesom visuel og sproglig humor er vigtige 

ingredienser - men det er dramatikken, indlevelsen og humoren, der er målet, og ikke 

ydmygelse af deltagerne eller hånlatter på deres bekostning.” 

Man understregede samtidig, at DR både drog omsorg for og havde stor respekt for 

alle deltagere.  DR Medier og Blu A/S forsikrede da også, at man følger op på de 

enkelttilfælde, hvor der er kommet kritik fra medvirkende eller pårørende over grov 

behandling. 

 

Konsekvens og opfølgning: 
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I den fortsatte debat om sagen kritiserede lytternes og seernes redaktør, at DR i de 

indledende runder af X Factor havde udstillet en mindre gruppe af de fravalgte 

deltagere på en urimelig grov facon. DR Medier lovede, at man forud for en evt. ny 

sæson med X Factor ville sikre, at der udvises større hensynsfuldhed i redigeringen af 

de indledende auditions.  

 
 

X Factor – sms-afstemningerne  

 

Baggrunden: 

Over hundrede seere klagede over, at sms-afstemningen i X Factor var utroværdig. 

Der blev rejst tvivl om, hvorvidt alle sms-stemmer blev talt med – bl.a. fordi mange 

først modtog en kvittering længe efter programmets afslutning. Temaet optog også 

flere aviser og en række debat-sites på nettet. 

 

DR’s svar: 

DR redegjorde for hvilke sms-stemmer, der talte med. Man oplyste, at DR’s tekniske 

leverandør skriftligt havde garanteret, at ikke én sms-stemme var gået tabt. 

Konsekvens og opfølgning:        

Da kritikken fortsatte, besluttede DR, at afstemningsresultaterne for de følgende live-

udsendelser – herunder også finalen - skulle gennemgås af revisionsfirmaet Deloitte, 

og at erklæringer herom bagefter skulle offentliggøres. 

 

Interview med Rigmor Zobel i 21 Søndag 

Baggrunden: 

Omkring 40 seere klagede over et interview den 21. februar i 21 Søndag med Rigmor 

Zobel. Flere mente, at emnet var useriøst. De fleste klager gik dog på, at interviewet 

var for ukritisk og at Rigmor Zobel uden modspørgsmål fik lov til at fremsætte en lang 

række påstande. Som eksempel angav de, at interviewet var unfair overfor politiet og 

især den politimand, der var blevet omtalt med navn. 
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DR’s svar: 

Redaktionen svarede, at det hørte med til vurderingen, at der kun var tale om en 

mindre forbrydelse (og en bødestraf på 20.000 kr.) og at Rigmor Zobel ikke havde 

fået positiv særbehandling. Man afviste, at DR burde have bortredigeret Zobels 

anklager og påpegede, at betjenten og hans arbejdsgivere havde sagt nej til at 

medvirke i indslaget.  

 

Konsekvens og opfølgning: 

I den offentlige debat om interviewet medgav DR’s nyhedsdirektør, at også han havde 

savnet flere kritiske spørgsmål. Efter en klage fra Københavns Politi bragte DR en 

beklagelse af, at betjenten var blevet omtalt med navn. 

 

 

Debatten på DR2 

 

Baggrunden: 

DR2-programmet Debatten blev i februar 2010 relanceret i en ny udgave med 

Clement Kjersgaard som vært og nu med et live-publikum. Mange klagere mente, at 

programmet var blevet forringet, idet debattørerne taler i munden på hinanden og 

ofte bliver afbrudt af værten, før de har talt færdig.  Der var også kritik af live-

publikummet, som for nogle klagere gjorde udsendelsen mindre seriøs. 

   

DR’s svar: 

Nylanceringen skete med ønsket om at skabe mere dynamik i programmet med fokus 

på tre centrale elementer: Man indsatte et live-publikum for at holde debattørernes 

svar kortere og mere levende, man lod vært Clement Kjersgaard gennemføre 

konfrontations-interview undervejs i programmet for at nå et spadestik dybere i 

argumentationen og man lod debattørerne udskifte undervejs for at give flere facetter 

af den igangværende debat og for at nå længere rundt om emnerne. Redaktionen 

fastholdt, at det dermed var lykkedes at skabe et program, der var mere levende og 

mindre forudsigeligt. 

  

Konsekvens og opfølgning: 
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Man har siden omlægningen løbende justeret på antallet af medvirkende, tempoet og 

publikums plads i programmet og det vil man fortsat gøre i et forsøg på at ramme det 

bedste miks. Redaktionen har fokus på, at debatterne ikke udvikler sig til 

”råbekonkurrencer”. 

 

 

Omlægning af nyheder på tekst-tv 

 

Baggrunden: 

Flere hundrede seere klagede over den nye opsætning af de meget læste nyheder på 

tekst-tv.  Utilfredsheden gik især på, at indlands-, udlands-, og pengestoffet  nu blev 

bragt i samme gruppe. Samtidig blev der klaget over problemer med opdateringerne. 

 

DR’s svar:  

DR forklarede, at formålet med ændringen af nyhedssiderne er at få flere nyheder på 

- hurtigere.  Ambitionen er bl.a. at have bedre og hurtigere opdaterede nyheder 

allerede på forsiden af tekst-tv. I det tidligere system havde DR Nyheder problemer 

med at få side 100 opdateret hurtigt og godt nok. Desværre gav det nye tiltag 

tekniske problemer i indkøringen. DR Nyheder beklagede ulemperne og forsikrede, at 

man arbejdede på at løse problemet hurtigt. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

De tekniske problemer i forbindelse med omlægningen er løst og klagestrømmen er 

stilnet af. Samlet vurderes omlægningen at være en forbedring: Der bringes nu flere 

nyheder på TTV og de vigtigste prioriteres på s. 100. 

 

 

Relanceringen af Deadline  

 

Baggrunden: 

Omkring 100 seere klagede over relanceringen af Deadline på DR2. Der blev især 

klaget over de nye indslag i Deadline 22:30:  

”Ugens værste”, ”Propagandisterne” og ”Talknuserne”.   
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Vedr. Deadline 17:00 gik kritikken især på det nye indslag – ”Spørgetid” - hvor seerne 

stiller spørgsmål til f.eks. politikere over web-cam. Der blev primært klaget over, at 

de nye tiltag var for poppede og uden journalistisk substans. 

 

DR’s svar: 

Redaktionen svarede, at formålet med de indholdsmæssige ændringer tværtimod var 

at give programmet mere dybde. F.eks. er formålet med ”Talknuserne” at komme 

dybere ned i de mange tal, som bliver brugt i den politiske debat med henblik på at 

efterprøve tallene og diskutere og belyse detaljer, som man normalt ikke gør i tv. 

Redaktionen understregede vedr. Deadline 17:00, at man var sikker på, at seerne 

kunne stille begavede og indsigtsfulde spørgsmål til politikerne, og at værten derefter 

havde mulighed for at følge op på med en helt anden legitimitet end ved rene 

journalist-spørgsmål. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Det er sædvanligt med kritik i forbindelse med sådanne fornyelser. De mange 

reaktioner indgår i arbejdet med at udvikle, tilpasse og finpudse de nye elementer. 

 

 

Interview med Stein Bagger 

 

Baggrunden: 

Søndag den 16. maj sendte DR1 programmet Stein Bagger: Kan man stole på en 

løgner? , hvor den fhv. direktør for IT Factory blev interviewet af Reimer Bo.  Det 

medførte mange klager direkte til DR – og de følgende uger også en større offentlig 

debat. Seerklagerne gik primært på, at DR gav taletid til en kriminel i bedste 

sendetid. Samtidig blev der klaget over, at interviewet ikke havde været skarpt nok. I 

de efterfølgende dage kom en ny bølge af kritik, da det kom frem, at værten på 

programmet havde fået betaling til sit eget firma for produktionen af programmet, 

selvom han i forvejen var aflønnet af DR på deltid som vært for 21 Søndag. 

 

DR’s svar: 

DR svarede, at det ikke i sig selv bør være en hindring for et interview, at der er tale 

om en dømt person. Derimod bør det afgørende være, om der med historien bringes 
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noget væsentligt frem, som er i offentlighedens interesse.  DR fastholdt, at det havde 

haft en relevant nyhedsværdi, at DR – som det første medie – kunne bringe 

interviewet med hovedpersonen i en af de seneste års mest omtalte 

erhvervsskandaler. På spørgsmålet om Reimer Bos aflønning svarede nyhedsdirektør 

Ulrik Haagerup, at modellen var uheldig, og at man aldrig ville gøre noget lignende 

igen. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Den 26. maj meddelte DR, at Reimer Bo stoppede som vært på 21 Søndag, fordi hans 

person var kommet ”.. til at skygge for de journalistiske historier i programmet”.   

DR har erkendt, at forløbet viste et svigt i den tidligere kommunikation mellem 

direktørområderne, men det er direktionens vurdering, at den nuværende struktur vil 

forhindre gentagelser. 

 

 

Gaza-konflikten 

 

Baggrunden: 

Da en konvoj med nødhjælp til Gaza den 31. maj 2010 blev stoppet af en israelsk 

militæraktion, der kostede ni aktivister livet, modtog DR snesevis af klager over 

dækningen. Reaktionerne var meget forskellige. En gruppe kritiserede DR for at være 

pro-israelsk – en anden mente dækningen var præget af en pro-palæstinensisk 

holdning.  En skrev f.eks. ”Vinklingen i DR Nyheder er direkte pro-palæstinensisk i den 

netop opblussede konflikt.”  Samme dag mente en anden klager, at DR Nyheder var 

pro-israelsk, fordi man i et indslag fokuserede på, at aktivister havde slået på de 

soldater, der havde bordet skibet. 

 

DR’s svar: 

Der er næppe noget internationalt emne, hvor opmærksomheden på DR's dækning er 

større end i konflikten mellem israelere og palæstinensere. DR søger at dække 

konflikten, og dens mange udløbere, uden nogen form for forudindtaget holdning. DR 

har ikke taget stilling til, om den ene part har mere ret end den anden og dækningen  

i nyhedsudsendelserne afspejler den aktuelle udvikling. DR Nyheder henviste også 

klagerne til en artikel på dr.dk-sitet Fejl og fakta, der beskrev DR’s dækning af sagen.  
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Konsekvens og opfølgning: 

Alle svarene, samt artiklen på Fejl og fakta-sitet blev skrevet af redaktionschefen for 

udland. De meget forskellige klager gav ikke anledning til at ændre dækningen. 

 

 

Specialklassen på Ramasjang 

 

Baggrunden: 

Cirka 40 senere klagede over DR’s børneserie Specialklassen, der har været sendt på 

DR Ramasjang.  

Et gennemgående kritikpunkt var, at børn der i forvejen havde det svært blev 

yderligere stigmatiseret af serien. 

 

DR’s svar: 

Man svarede, at ideen var - med kærlighed og humor - at vise, hvordan tilværelsen 

kan se ud for to skoleelever, der ikke altid har det let. Det skal ikke være tabu, at der 

findes børn som Osman og Jeppe, som ikke opfører sig efter de gældende normer. Set 

i en humoristisk dukkefilm bliver det risikofrit for børnene at genkende sig selv i de to 

drengerøve og deres let absurde verden. Og det kan give dem en større empati og 

bruges som en åbning til at udfordre fordommene. For hvorfor skal det egentlig være 

forbudt at tale om, at nogen er anderledes i specialklasser eller i andre skoleklasser?  

I seriens målgruppe, som er fra 7 år og opefter, har børnene typisk en fint udviklet 

humor og bevidsthed om de forskellige genrer og sociale rum.  

 

Konsekvens og opfølgning: 

Serien blev stoppet i foråret. DR har besluttet at relancere serien og ændre titlen til 

Osman og Jeppe. Der er på flere områder blevet lyttet til kritikken i tilblivelsen af de 

nye afsnit, der er klar til udsendelse i 2011. 

 

 

Kæft, trit og knus 

 

Baggrunden: 
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DR sendte i maj og juni 2010 en programrække - Kæft, trit og knus - om unge på 

behandlingshjemmet Schuberts Minde. Over 20 seere klagede over, at man udstillede 

de unge, der var med i udsendelsen. Kritikken gik typisk på, at der ikke blev taget 

hensyn til deres ret til privatliv og at DR ikke havde taget højde for de konsekvenser, 

et sådan program kan have på sigt for de medvirkende børn og unge. 

 

DR's svar: 

Redaktionen fremhævede i sine svar, at man fra starten var meget opmærksom på 

disse problemer. Således havde alle de medvirkende børn, deres forældre, pædagoger 

og behandlere fulgt produktionen og givet deres tilsagn. Desuden så både børn og 

pædagoger udsendelserne på forhånd, og var glade for resultatet. 

Selv om programmet skildrede virkeligheden, som den er - og det ind imellem kan 

være svært at være vidne til - mente redaktionen således ikke, at nogen blev 

udstillet. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Reaktionerne har ikke fået DR til at ændre kurs på området. DR’s programetikudvalg 

har haft en tema-drøftelse om børn og unge som medvirkende – bl.a. på baggrund af 

programserien Kæft, trit og knus. Konklusionen blev, at de programetiske regler er 

gode nok på området. Det centrale i sagerne er, at der er tale om væsentlige 

samfundsrelevante emner og at DR skal tage helt særlige hensyn og erkende sit 

ansvar for den påvirkning, som udsendelserne udsætter de medvirkende børn for.  

 

 

Nedprioritering af satiren på DR2  

 

Baggrunden: 

I marts måned fortalte flere medier, at satiren på DR2 ville blive beskåret kraftigt fra 

2011. Det medførte på få dage mange klager fra seere, der kritiserede denne 

prioritering. En Facebook-gruppe – Bevar satiren på DR2  -  fik på kort tid over 31.000 

medlemmer.  
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DR’s svar: 

DR afviste, at satiren på DR2 var ved at lukke. Man oplyste, at der i DR’s 

programstrategi for det kommende år var lagt op til, at der skulle spares nogle penge 

på DR2 - og at det ville berøre satiren. Der var dog slet ikke tale om, at satiren helt 

ville forsvinde – men blot at den antagelig kom til at køre på et lidt lavere blus end 

tidligere.   

 

Konsekvens og opfølgning: 

Programstrategien for 2011 er færdiggjort uden væsentlige beskæringer af satiren på 

DR2.  

 

 

P2’s fremtid 

 

Baggrunden: 

Med medieforliget for 2011-2014 mister DR (fra november 2011) den FM-frekvens, 

som P2 p.t. sender på. Udsigten til at P2 ikke videreføres som FM-kanal har ført til 

hundredvis af kritiske henvendelser fra lyttere, der med forskellige begrundelser 

beklager DR’s meddelelse om, at P2 herefter ikke længere kan høres på FM hele 

døgnet. Alene Programservice har modtaget over 100 henvendelser fra lyttere, som 

har været meget glade for kanalen og dens programmer, men som nu frygter at 

skulle undvære P2’s store udbud af især klassisk musik samt programmer rækkende 

fra Morgenandagten til Jazz på P2. Bevarelsen af Morgenandagten på FM er temaet for 

en underskriftindsamling, der medio august havde fået støtte fra over 4.700. 

 

 

DR’s svar: 

DR har beklaget, at sendemuligheden på FM bliver reduceret. Men at DR mister P2-

frekvensen betyder ikke, at jazzen og den klassiske musik forsvinder ud af DR’s 

radiotilbud. Planen er, at P1 og P2 flytter sammen på én FM-kanal (der sender P2 fra 

18.00 til 06.00) og at både P1 og P2 fremover vil være 24-timers kanaler på DAB. 

Samtidig styrkes den klassiske musik yderligere på andre DAB-kanaler, som alle bliver 

værtsbårne i langt større grad end i dag. 
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Den nye radiostruktur betyder endvidere markant færre genudsendelser - både af P1 

og P2-programmer. Den endelige programplan – herunder også Morgenandagtens 

placering – er fortsat under overvejelse.  

 

Konsekvens og opfølgning: 

Der forestår et stort arbejde det kommende år med at udvikle den nye kanalstruktur 

og være i dialog med lytterne om den nye situation.  

 

 

    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” har nu 

været omtalt fire halvår i træk – men som det fremgår, er der nu tegn på, at flere af 

emnerne er på vej ud af listen. Det gælder især problemerne omkring tekstning, 

streaming, teknisk afvikling og playlister. 

 

 

Kritik af mangelfuld programinformation  

 

Der er uændret mange klager på dette felt - alene 71 er modtaget via klagefunktionen 

på Kontakt DR. På tv-siden er der fortsat problemer med uklare oplysninger om serier 

og deres forløb samt dårlig information om programændringer. Over 30 seere klagede 

over, at de gik glip af en udsendelse om Thit Jensen, der var programsat den 16. 

februar kl. 21.50  på DR2.  P.gr.a. en forsinket OL-transmission var Thit Jensen-

programmet uden varsel blevet rykket en time frem. 

(Emnet er tidligere omtalt 1.hv. 2005, 1.hv. 2006, 1.hv. 2007 og siden 1.hv. 2008)  

 

 

Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen 

 

Det samlede antal klager via Kontakt DR er faldet til 77 i 1. halvår – mod 104 i 

halvåret forinden. Udover de kendte klagetyper er der også kritik af voldsomme 

effekter i børne-tv. Det skyldes primært forældre, der synes, at Ramasjangs 

programmer for de større børn er for voldsomme for de mindste. Det gav også mange 
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seerreaktioner, da Bonderøven på DR2 uden varsel slagtede en ged med sin kniv. Ved 

en fejl blev der ikke advaret. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1.hv. 2005). 

 

 

Genudsendelser 

 

Der er fortsat løbende kritik af genudsendelser på DR1 og DR2 i primetime – men lidt 

færre klager end i 2009.  Udover den generelle kritik af det flittige genbrug af serier 

og udsendelsesrækker, har der været konkret kritik af genudsendelser, der er 

kommet meget hurtigt efter førstegangsvisningen.    

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

 

 

Problemer med at høre hvad der bliver sagt 

 

Problemet er uændret stort på tv-siden. Lydeffekter, underlægningsmusik og utydelig 

udtale kritiseres for at gøre det svært at høre det talte. Kritikken dækker en bred vifte 

af DR’s egne produktioner. I dette halvår har DR’s drama-produktioner – her 

Livvagterne – dog kun bidraget med ret få klager.  

Sommerens specielle lydproblem var vuvuzelaernes tuden under VM-kampene. Det 

blev bl.a. søgt afhjulpet ved at skrue ned for reallyden fra stadions – og op for 

kommentatorlyden. (Lydproblemer er omtalt i 2. hv. 2005 og siden 1. hv. 2007).  

 

 

Dårligt sprog 

 

Der kommer fortsat mange mails til DR vedr. sprogfejl. Den største enkeltgruppe 

handler om konkret kritik af stavefejl, slagfejl og syntaksfejl i artiklerne på tekst-tv og 

nyhedsartikler på dr.dk. Alene dette emne har i halvåret medført over 200 kritiske 

henvendelser.   (Emnet er omtalt i 1.hv. 2005 1. hv. 2007 og siden 1.hv. 2008). 

 

 

Mangelfuld tekstning  

 

Der har været flere klager end i andet halvår af 2009, men det skyldes antagelig at en 

gruppe seere - i forbindelse med overgangen til det digitale sendesystem - har haft 

problemer med indstillingen af tekstningsfunktionen. Når det gælder DR’s tekstning, 
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er der efter alt at dømme tale om et fald i antallet af klager. (Emnet er omtalt i alle 

halvår siden 1.hv. 2006). 

 

 

Streaming af billeder og lyd på dr.dk  

 

Billedet er broget. Denne sommer har DR taget et nyt system til live-streaming i brug. 

Det har en meget tilgængelig brugerflade, er generelt velfungerende og har allerede 

givet mange positive reaktioner. Alligevel har halvåret givet mange klager. Der har 

været mange nedbrud undervejs og også efter ibrugtagningen af det nye system har 

der været seer-storme. Det skete især, da det nye system skulle stå sin prøve under 

live-streamingen af Danmarks VM-kamp mod Japan. I 2. halvleg kunne systemet ikke 

klare presset – og i hundredvis af vrede brugere klagede til DR.  

På tv on-demand har der været lidt færre klager. Det største irritationsmoment for 

brugerne har været hyppige problemer med at se TV-Avisen på dr.dk – typisk p.gr.a. 

manglende opdatering eller fejl i klipningen af de enkelte udsendelser eller indslag. I 

løbet af sommeren er en væsentlig del af disse problemer blevet løst. 

(Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2006). 

 

 

Afviklingsproblemer for radio og tv  

 

Efter en række problemfyldte år synes radioens afviklingsproblemer nu at være 

aftagende. Det er stadig jævnlige udfald, omstillingsproblemer og radioaviser, der 

ikke udkommer fuldt ud. Men antallet af alvorlige fejl synes i klar tilbagegang – med 

et tilsvarende fald i klagerne.  

På tv er antallet af klager lidt mindre trods tilkomsten af de nye DR-kanaler. Et af 

sommerens problemer var bøvl med synkroniseringen ved starten af VM-

transmissionerne. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2007). 

 

 

Mangelfulde playlister   

 

Playlister der ikke findes - eller som ikke passer med den pågældende udsendelse – er 

fortsat et af de emner, der giver fleste kritiske henvendelser og i hundredvis af 

spørgsmål fra forundrede lyttere.  Der er dog en tendens til færre klager i løbet af 
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perioden – primært fordi systemet er blevet mere driftssikkert samtidig med, at der 

nu gives flere oplysninger. (Emnet er omtalt i alle halvår siden  2.hv. 2006) 
 

 

 

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: 

 

- 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 DR’s 

beslutning omgøres.  

                                                                                                                                            

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

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

lytternes og seernes redaktør. 

 

a. Pressenævnssager. 

 

I 1. halvår 2010 afsagde Pressenævnet kendelse i tre DR-sager. Der blev i alle tre 

sager udtalt kritik af DR og/eller givet pålæg om at bringe et genmæle. To af disse 

sager havde været behandlet af lytter- og seerredaktøren, før de blev indbragt for 

nævnet. 
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Indslag om mobning i magasinet Penge. Kendelse den 20. januar 2010. Kritik af DR, 

men ikke grundlag for genmæle. 

Efter et indslag i magasinet Penge den 4. november 2009 om mobning, klagede en 

politikreds (der var omtalt som arbejdsgiver) til DR over en unfair behandling, bl.a. 

fordi DR ikke havde citeret politiet i overensstemmelse med en aftale herom. DR 

afviste kritikken og sagen blev herefter påklaget til Pressenævnet. Pressenævnet 

udtalte kritik af DR, som blev pålagt at bringe følgende meddelelse: 

”Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio og pålagt os at bringe følgende 

meddelelse: I november omtalte Danmarks Radio i Magasinet PENGE mobning på 

arbejdspladsen. I udsendelsen beskrev en tidligere ansat ved [K], hvordan hun følte 

sig mobbet på arbejdet. [K] klagede efterfølgende til Pressenævnet over, at Danmarks 

Radio i udsendelsen havde undladt at fortælle, at politikredsen har en 

personalepolitik. Politikken omhandler blandt andet mobning, hvilket Danmarks Radio 

forud for udsendelsen var bekendt med.  

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik ved at undlade 

denne oplysning. Det var medvirkende til, at udsendelsen fejlagtigt gav indtryk af, at 

politikredsen ikke havde en mobbepolitik. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio 

også har tilsidesat god presseskik ved ikke som aftalt med politiet at have citeret 

politiet for, at man forsøgte at håndtere sagen på forskellige måder, blandt andet ved 

i videst muligt omfang at sørge for, at de to implicerede kollegaer ikke havde vagter 

sammen.  

Nævnet har derfor udtalt sin kritik af Danmarks Radio.” 

 

Klage over 21 Søndag og TV-Avisens indslag om metro-stations  placering.  

Kendelse d. 17. maj 2010. Kritik af DR og krav på genmæle.  

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. Efterfølgende klagede 

transportministeren over, at Danmarks Radio havde bragt ukorrekte oplysninger. 

Klager mente bl.a., at professor Claus Haagen Jensen ikke udtalte sig på et fuldt 

oplyst grundlag, når han på baggrund af DR’s research konkluderede, at en 

manglende bekendtgørelse af metrostationens placering var ulovlig.  
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DR afviste denne kritik – bl.a. med henvisning til at professoren fastholdt sin kritik. 

Ministeriet indbragte herefter sagen for Pressenævnet. Nævnet finder i sin kendelse, 

at DR’s fremstilling er i modstrid med de faktiske oplysninger. 

Slutteligt mente klager, at en illustration der viste uoverensstemmelser mellem en 

politisk vedtaget placering af metrostation og den faktiske, var misvisende - også her 

giver Pressenævnet klager medhold. Dette punkt var tidligere – på lytter- og 

seerredaktørens opfordring - rettet af DR på siden Fejl og fakta på dr.dk/nyheder, 

men det fandt nævnet ikke tilstrækkeligt. Pressenævnet pålagde derfor DR at bringe 

følgende meddelelse:  

 

”Transportministeriet har klaget til Pressenævnet over 21 SØNDAG den 1. november 

2009.  Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio og pålagt os at bringe 

følgende meddelelse: 

21 SØNDAG handlede om opførelsen af en metrostation ved Assistens Kirkegård i 

København. I udsendelsen oplyses det, at placeringen af metrostationen siden de 

oprindelige tegninger er ændret, så yderligere 40 meter af kirkegården bliver 

inddraget i byggeriet. Det omtales i indslaget, at der ikke er sket bekendtgørelse af 

ændringen af placeringen, og at byggeriet derfor er ulovligt. Denne oplysning er ikke 

rigtig. Ændringen var således bekendtgjort i et tillæg til kommuneplanen og gjort 

offentlig tilgængelig, bl.a. på kommunens og Metro Cityringens hjemmeside. 

I udsendelsen blev ændringen illustreret ved et grafisk billede. Illustrationen viste en 

ændring, hvor stationen gik fra ikke at være placeret på kirkegården til nu alene at 

skulle opføres på kirkegården. Metrostationen har dog hele tiden skullet anlægges 

med 80 % på kirkegården, og ændringen medfører derfor alene en ændring for de 

resterende 20 %.” 

Samme sag var forudgående behandlet af lytternes og seernes redaktør – jf. s. 24-25. 

Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår 2010. 

 

Klage over interview med pressechef Jacob Winther i forbindelse med ”lækagesagen”. 

Kendelse d. 21. juni 2010. Delvis grundlag for genmæle.   

I et indslag i TV-Avisen 21.00 torsdag den 11. februar citerede DR 

Forsvarsministeriets daværende pressechef Jacob Winther for udtalelser om den 

såkaldte lækagesag fra april 2007. I følge indslaget havde Winther i oktober 2009 
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fortalt, at det efter hans erindring var Jægerkorpset, der i 2007 selv lækkede 

oplysningen om en kommende udstationering i Irak til en medarbejder fra TV 2. 

Winther beklagede herefter sine udtalelser men klagede samtidig til DR over, at han 

var blevet gengivet fra en samtale, han mente var fortrolig. 

DR afviste kritikken. Winther havde vidst, at han talte med en reporter og ingen 

fortrolighed var aftalt. DR mente samtidig, at den samlede fremstilling var en 

retvisende gengivelse af Winthers udtalelser. 

Winther gik videre til Pressenævnet, der gav ham delvist medhold vedr. DR’s 

fremstilling. I interviewet fortalte Jacob Winther gentagne gange, at det var 

Jægerkorpset selv, der fortalte TV 2 om udstationeringen, men han nævner også, at 

han ikke er helt sikker på, at det forholder sig således. Det er dette forbehold, som 

Pressenævnet kritiserede  DR for ikke at gøre tydeligt nok. Et af pressenævnets fire 

medlemmer afgav dog dissens i denne sammenhæng.  

Samtidig kritiserer Pressenævnet en foromtale (vedr. et andet indslag), der blev bragt 

på DR1 søndag den 14. februar. Her bliver der blandt andet sagt, at: ”Det var 

Forsvarsministeriets pressechef Jacob Winther, der fortalte TV 2, at de danske 

jægersoldater skulle til Irak.” 

DR endte med ikke at bringe det pågældende indslag, og beklagede allerede dengang 

formuleringen i foromtalen.  

På trods af sin kritik fandt Pressenævnet, at det var i orden at optage og bringe dele 

af interviewet med Jacob Winther.  

Nævnet pålagde DR at bringe følgende meddelelse: 

”Tidligere forsvarsminister Søren Gades daværende pressechef, Jacob Winther, har 

klaget til Pressenævnet over udsendelser i februar vedrørende den såkaldte 

lækagesag, hvor fortrolige oplysninger om jægersoldaters forestående udsendelse til 

Irak blev lækket til TV 2. Pressenævnet har pålagt os at bringe følgende meddelelse: 

I udsendelserne i februar oplyste Danmarks Radio på baggrund af en telefonsamtale 

med Winther, at Winther vidste, at TV 2 havde sine oplysninger om soldaternes 

udsendelse fra Jægerkorpset selv. Jacob Winther gav under samtalen udtryk for sin 

vurdering og gjorde i den forbindelse gentagne gange opmærksom på, at han ikke 

vidste det. Danmarks Radio oplyste videre i februar, at – og jeg citerer – ”Det var 

Forsvarsministeriets pressechef Jacob Winther, der fortalte TV 2, at de danske 
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jægersoldater skulle til Irak”. Danmarks Radio har ikke fremlagt dokumentation for, at 

Jacob Winther har videregivet de fortrolige oplysninger til TV 2.” 

 

Samme sag var forudgående behandlet af lytternes og seernes redaktør. Se s. 25-26. 

Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår 2010. 

 

Pressenævnet har medio august fem andre sager vedr. DR til behandling: 

- Klage fra Københavns Politi vedr. interview med Rigmor Zobel 

- Klage fra borgmesteren i Læsø Kommune vedr. indslag om Nordre Rønner fyr 

- Klage fra professor Eva Smith vedr. omtale af Københavns Retshjælp  

- Klage fra Glostrup kommune vedr. omtale af salg af forurenet grund 

- Klage fra opholdsstedet Åhuset over omtale i DR Fyn 

 

b. Klagesager for lytternes og seernes redaktør 

 

Af de 15 ankesager, som er afsluttet i første halvår, fik klagerne helt eller delvist 

medhold i de fem. I alt havde klagerne en retlig interesse i seks af de 15 sager - og 

kunne altså også være gået til Pressenævnet.  Det benyttede klager sig af i to sager  

(Metro-sagen og Winther-sagen). Generaldirektøren har fulgt lytter- og 

seerredaktørens indstilling i alle sager. 

 

Klager over første runde af X Factor 2010 sendt på DR1 i januar 2010. Afgørelse d.3. 

februar 2010. Medhold. 

Mange seere klagede over de første udsendelser af X Factor 2010, idet de mente, at 

DR latterliggjorde nogle af de svageste medvirkende. X Factor er produceret af Blu 

A/S på bestilling af DR Medier. I DR’s svar blev det fremhævet, at det var 

dramatikken, indlevelsen og humoren, der var målet og ikke ydmygelse af deltagerne 

eller hånlatter på deres bekostning. Samtidig understregede man, at DR drager 

omsorg for og har stor respekt for alle deltagerne. 

En gruppe seere var utilfredse med DR’s svar på kritikken og bad derfor lytternes og 

seernes redaktør om at tage sagen op. Redaktøren konkluderede, at det var 

beklageligt, at man i årets udgave af X Factor udstillede en mindre gruppe af de 

fravalgte deltagere på en urimeligt grov facon. DR har efterfølgende lovet, at man 
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forud for en eventuel ny sæson med X Factor vil sikre, at der udvises større 

forsigtighed og hensynsfuldhed i redigeringen af udsendelserne fra de indledende 

auditions. Samtidig har DR Medier og Blu A/S forsikret, at man følger grundigt op på 

de enkelttilfælde, hvor der er kommet kritik fra medvirkende (eller deres pårørende) 

over grov behandling og udstilling. 

 

Klage over Viden Om: Diabetes - Fremtidens største dræber sendt på DR2.  

Afgørelse den 4. februar 2010. Klage afvist. 

Viden Om den 24. november 2009 handlede om danskernes overvægt og udbredelsen 

af diabetes type 2. Firmaet Nordic Sugar mente ikke, at programmet levede op til den 

videnskabelige konsensus i sin beskrivelse af sukkerafhængighed og af 

sammenhængen mellem sukker og diabetes. Redaktionen afviste klagen. Man 

fastholdt at researchen var korrekt, men selv sagt præsenteret i en forenklet form. 

Redaktionen understregede samtidig, at der var tale om helt ny forskning.  

Klager var ikke tilfreds, og gik videre til lytternes og seernes redaktør som i sin 

konklusion fremhævede, at Viden Om netop er et program, der skal tage 

udgangspunkt i spændende og aktuel forskning og dermed ikke nødvendigvis skal 

afspejle den videnskabelige konsensus. Man er netop på jagt efter ny viden og nye 

gennembrud. Han mente ikke, at der var fejl eller andet i programmet, der stred mod 

DR’s Programetik. På det grundlag blev klagen afvist. 

 

Klage over indslag i TV Avisen 18.30 om tilfangetaget soldat. 

Afgørelse den 7. februar 2010. Klage afvist. 

En seer klagede over et indslag, hvor man viste en filmoptagelse, som Taleban havde 

lavet med en tilfangetagen amerikansk soldat. Klager mente, at indslaget var en 

overtrædelse af krigens love. Redaktionen afviste klagen, da man ikke fandt, at det 

var et brud på hverken Geneve-konventionerne, dansk straffelov eller DR’s egen 

programetik at vise soldaten, da han ikke på billederne led overlast og fordi sagen 

havde nyhedsmæssig relevans.  

Klager var ikke tilfreds med svaret og gik videre til lytternes og seernes redaktør. 

Redaktøren fremhævede, at det kunne være problematisk, hvis henvisning til 

dokumentationsværdi blev brugt som begrundelse for at vise erklæringer, som fanger 

oplæser under tvang. På grund af optagelsernes afdæmpede karakter konkluderede 
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han dog, at det konkrete indslag ikke var i modstrid med hverken konventionerne 

eller DR's programetik. 

  

Klage over indslag i 21 Søndag på DR1 om metro-station.  

Afgørelse den 20. februar. Klage afvist. 

Transportministeriets pressechef klagede på vegne af ministeren og ministeriet over 

et indslag den 1. november om bygningen af en metro-station ved Assistens 

Kirkegård. Indslaget rummede bl.a. en hård kritik af den manglende information om 

følgerne af at placere metro-stationen inde på kirkegården – herunder et 

ekspertudsagn om, at byggeriet ikke var bekendtgjort på lovlig vis. Klager fandt ikke 

kritikken berettiget og forlangte berigtigelse på flere punkter. Redaktionen fastholdt 

indslaget og henviste til at diskussionen om bekendtgørelse yderligere var præciseret i 

et indslag i TV-Avisen den 2. november. 

Sagen blev den 26. januar 2010 anket til lytternes og seernes redaktør, som i sin 

indstilling henviste til, at han allerede før ministeriets klage havde afstedkommet en 

præcisering af fremstillingen af stationens placering. Denne præcisering havde været 

bragt flere steder på programmets hjemmeside. Samtidig mente han, at det 

opfølgende indslag den 2. november havde korrigeret manglerne i 21 Søndags 

fremstilling. 

Lytter- og seerredaktøren konkluderede: 

”Som helhed mener jeg, at indslagene lever op til almindelige krav til god presseskik 

og DR’s Programetik. Der er ikke grundlag for den række af berigtigelser, som klager 

har rejst krav om. DR har tidligere beklaget den misvisende fremstilling af stationens 

oprindelige placering. Der er ikke grundlag for yderligere rettelser.” 

Klager gik herefter videre til Pressenævnet (se om nævnets kendelse s. 19-21) 

Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår 2010. 

 

Klage over NATO-indslag fra Afghanistan i DR2 Udland den 2. marts 2010 kl. 19.30. 

Afgørelse den 8.marts. Medhold. 

En seer klagede over, at DR2 Udland bragte et indslag, der var produceret af NATO’s 

egen tv-kanal. Indslaget beskrev, hvordan ISAF-styrkerne succesfuldt havde erobret 

en afghansk by. Klager mente, at DR hermed ukritisk havde valgt at viderebringe 

NATO’s egen iscenesættelse af sagen. 
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Redaktionen svarede, at man i oplægget havde gjort det klart, at der var tale om et 

partsindlæg og at en tekst på skærmen i starten af indslaget bragte oplysningen ”Fra 

NATO Channel”.  Man medgav dog, at det kunne være gjort endnu tydeligere.  

Klager ankede dette svar. 

I sin gennemgang påpegede lytternes og seernes redaktør, at man i endnu højere 

grad burde have fremhævet oprindelsen af indslaget, da det var meget usædvanligt 

skridt at bruge et sådant færdigredigeret indslag. Han mente, at redaktionens delvise 

beklagelse var utilstrækkelig og gav klager fuldt medhold. Indstillingen rummede 

derfor en opfordring til, at DR2 Udland bragte en beklagelse i en af de førstkommende 

udgaver af programmet. Det skete den efterfølgende aften. 

 

Klage over interview med forsvarsministeriets pressechef.  

Afgørelse den 9. marts 2010. Delvist medhold. 

I et indslag i TV-Avisen 21.00 torsdag den 11. februar citerede DR den daværende 

pressechef i forsvarsministeriet, Jacob Winther, for udtalelser om den såkaldte 

lækagesag fra april 2007. Ifølge DR havde Winther i en samtale med DR fra oktober 

2009 fortalt, at det efter hans erindring var Jægerkorpset, der selv lækkede 

oplysningen om en kommende udstationering til Irak til en medarbejder fra TV2. 

I TV-Avisen - såvel som i flere udgaver af Radioavisen den 11. februar om aftenen – 

gengav DR korte uddrag fra den nævnte samtale med Winther. Samtidig blev hele det 

22 minutter lange telefon-interview gjort tilgængeligt på dr.dk/nyheder. 

Historien gav efterfølgende anledning til en ophedet offentlig debat om interviewet. 

Sagen medførte også en række klager til DR. Efter at DR Nyheder havde afvist 

kritikken klagede flere videre til lytternes og seernes redaktør, der efter en lang 

gennemgang konkluderede: 

”I den helt specielle situation omkring lækage-sagen., var det ikke i modstrid med 

DR’s Programetik, at DR's journalist anvendte en kontroversiel interviewform. 

Pressechefen vidste endvidere, at han talte med en journalist og tog ingen forbehold 

for, om hans udtalelser kunne citeres. Det var relevant at offentliggøre, at historien 

kom fra Jægerkorpset. 

Det var kritisabelt, at pressechefens udtalelser i et par af de første versioner blev 

gengivet uden nogle af de forbehold, som fremgik af det samlede interview. Da den 
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senere nyhedsdækning rettede op på dette, er der imidlertid ikke grundlag for at 

foretage rettelser.” 

Klager gik herefter videre til Pressenævnet (se om nævnets kendelse s. 21-22) 

Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår 2010. 

 

Klage over børneprogrammet Specialklassen. Sendt på DR Ramasjang siden januar 

2010. Afgørelse den 15. marts. Delvist medhold. 

Dukkeserien Specialklassen havde premiere på DR's nye børnekanal, DR Ramasjang i 

januar 2010. I serien følges børnene Jeppe og Osman og deres liv og skolegang. Der 

blev klaget over, at DR hermed var med til at hænge en bestemt gruppe børn ud, som 

i forvejen har store problemer.  

DR svarede, at det bestemt ikke var hensigten og at man tværtimod - ved hjælp af 

humor og i fiktionens skikkelse - ville opnå forståelse for, hvordan det er at være 

udenfor normen.  

Klager var ikke tilfreds med svaret og klagede videre til lytternes og seernes redaktør 

bl.a. med den begrundelse, at man fastholdt en stereotyp skildring af 

specialklassebørnene. 

Lytter- og seerredaktøren fandt det bekymrende, at en gruppe med pædagogisk 

erfaring havde en helt anderledes opfattelse af, hvordan børn forstod serien. Han 

mente, at det gav grund til at tydeliggøre intentionerne.  

Udsendelsen af serien stoppede i marts måned. Redaktionen oplyste, at man på 

baggrund af kritikken ville ændre seriens navn og justere tonen og i kommende nye 

afsnit vægte styrkerne hos hovedpersonerne. DR lavede samtidig en kvalitativ 

undersøgelse, som viste, at serien rammer sin målgruppe, og at børnene 

gennemgående forstår humoren og intentionerne. Serien relanceres i efteråret 2010. 

 

Klage over børneprogrammet Hulter til Bulter.  

Afgørelse den 24. marts 2010. Klagen afvist. 

Der blev klaget over sangen ”Jeg hader piger/drenge”, som i forbindelse med de to 

værters skænderi har været brugt i programmet flere gange. Klagen handlede dels 

om, at værterne var for voldsomme ved hinanden og dels om, at de i sangen 

ødelagde hinandens legetøj. Klager mente, at det var en dårlig påvirkning af børn.  
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Redaktionen afviste kritikken, da hele ideen med kontroverserne netop var at skildre 

en for børnene kendt situation og vise, hvordan værterne altid blev gode venner igen. 

Klageren sendte herefter sagen videre til lytternes og seernes redaktør, som i sin 

konklusion skrev: 

”Hulter til Bulter er langt fra det aggressive og destruktive program, som klageren har 

beskrevet. Det kritiserede afsnit er ikke i modstrid med retningslinjerne i DR’s 

Programetik. Jeg indstiller derfor, at klagen afvises.” 

Indstillingen understregede dog, at det er væsentligt, at en sådan kritik løbende 

diskuteres på redaktionen og at redaktionen jævnligt sikrer sig, at målgruppen 

vitterligt forstår humoren i en serie som denne. 

 

Klage over P1 Formiddag med Poul Friis. Afgørelse den 24. marts. Klagen afvist. 

En lytter var meget utilfreds med, at man byggede udsendelsen den 11. januar op om 

en person, der var meget kritisk overfor danske jægere. Redaktionen svarede, at P1 

Formiddag er et program, hvor en gæst i studiet debatterer emner med 

samfundsmæssig betydning. Gæsten har typisk klare og markante holdninger og for 

at disse ikke skal stå uimodsagt, stiller værten spørgsmål, der udfordrer gæsten, 

ligesom lyttere kan ringe ind med andre holdninger. 

Klager gik videre til lytternes og seernes redaktør som i sin indstilling konkluderede, 

at programmets koncept og præmis blev præsenteret for lytterne med rimelig klarhed 

og at der deri lå, at ikke alle udsagn fra dagens gæst nødvendigvis skulle konfronteres 

med andre standpunkter. Han understregede, at gæstens samlede synspunkt normalt 

burde udfordres i udsendelsen, hvilket han også fandt, var sket i forsvarligt omfang i 

det omtalte tilfælde – bl.a. i form af medvirken af formanden for Danmarks 

Jægerforbund. Redaktøren fandt ikke, at udsendelsen var i strid med DR’s 

Programetik og indstillede derfor, at klagen blev afvist. 

 

Klage over sang i Gepetto News. Afgørelse den 24. marts 2010. Klagen afvist. 

Der blev i december 2009 klaget over sangen ”Jeg vil ikke dele”, som blev sunget af 

en dukke kaldet ’Kapitalisten’ i børneprogrammet Gepetto News. Klager mente, at 

sangen postulerede, at kapitalister er grådige og fremmedfjendske og at det ikke 

stemte overens med DR’s neutralitetsforpligtelser.  
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Redaktionen svarede, at sangen først og fremmest var en satire over tidens 

selvcentrering. Klager var ikke tilfreds med redaktionens svar og klagede videre til 

lytternes og seernes redaktør, der konkluderede: 

”Sangen ’Kapitalisten’ må i sin helhed primært opfattes som en flertydig satire, der 

ironiserer over forsimplede budskaber og laver grin med firkantede diskussioner 

mellem dem der vil - og dem der ikke vil - dele. Uagtet at den kan udlægges 

anderledes, er en sådan satire forenelig med DR’s Programetik. Derfor indstiller jeg, at 

klagen afvises. 

 

Klage over Kontant.  Afgørelse den 14. april 2010. Afvist. 

Kontant bragte den 5.januar en udsendelse om skimmelsvampe i en af Midtjysk 

Boligselskab og Boligkontoret Danmarks udlejningsboliger. Boligkontoret klagede, da 

man mente, der i udsendelsen var sket brud på DR’s Programetik. Redaktionen afviste 

klagen og nægtede at svare, da klagefristen var overskredet.  

Herefter klagede boligkontorets direktør til lytternes og seernes redaktør, der grundet 

beskyldningernes alvor valgte at behandle sagen. Boligkontoret mente, at 

udsendelsen gav et helt forkert indtryk af udbredelsen af skimmelsvampene, at der 

var manipuleret med et foto og at oplysningen om sagens tidsforløb var misvisende.  

Seernes og lytternes redaktør konkluderede:  

”Oplysningerne om skimmelsvampe er baseret på undersøgelser og vurderinger fra 

anerkendte eksperter, der mener sig korrekt gengivet i udsendelsen. Der er heller 

ikke på andre punkter påvist fejl endsige manipulationer i programmet. Jeg indstiller 

derfor, at klagen afvises.”   

 

Klage over dokumentaren Forældrekrig sendt på DR1. 

Afgørelse den 29. april 2010.  Delvist medhold. 

Dokumentaren handlede om konsekvenserne af den nye forældreansvarslov og fulgte 

et fraskilt pars lange strid om, hvem en 9-årig datter skulle bo hos. 

Folketingsmedlem Lone Dybkjær (RV) understregede i en klage, at hun fandt det etisk 

dybt forkasteligt, at DR udstillede en lille pige midt i det pres, sagen påførte hende. 

DR Dokumentar svarede, at udsendelsen behandlede et emne af væsentlig offentlig 

interesse, hvor kritikere af loven bl.a. havde peget på konsekvenserne for børnene. 

Redaktionen mente, at DR havde fundet den rette balance imellem fokus på et 
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væsentligt emne og hensynet til familien. Man beskrev i øvrigt det tætte samarbejde 

med professionelle vejledere i forløbet og understregede, at alle involverede havde 

givet deres samtykke. 

Lone Dybkjær fastholdt sin kritik og bad om lytter- og seerredaktørens holdning.   

Han fandt i sin gennemgang af sagen ikke et konkret grundlag for at indstille, at DR 

beklagede dokumentaren, men konkluderede: 

”Det er imidlertid vigtigt, at forsvarligheden af eventuel genudsendelse – helt eller i 

uddrag – gøres til genstand for konkrete overvejelser i hvert enkelt tilfælde. Ligeledes 

bør DR overveje at præcisere sine egne retningslinjer vedr. børns medvirken.” 

 

Endnu en klage over indslag i 21 Søndag på DR1 om metro-station.  

Afgørelse den. 11. maj 2010. Afvist. 

Som tidligere omtalt bragte 21 Søndag den 1. november 2009 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. Der 

kom en række klager over indslaget. Udover den her omtalte sag er to andre om 

samme emne tidligere blevet behandlet som ankesager af lytternes og seernes 

redaktør. Den første (fra en seer) er omtalt i Henvendelsesrapporten fra 2. halvår 

2009. Den anden (fra Trafikministeriet) på s. 19-20 ovenfor. 

Den tredje klager, Københavns Kommune, fastholdt i sin anke tre punkter, hvor de 

udbyggede deres oprindelige kritik af såvel indslaget som de efterfølgende klagesvar. 

Kommunen krævede, at DR bragte en berigtigelse på radio og tv og henviste til at DR, 

grundet redaktionens lange sagsbehandling, selv bar ansvaret for, at en sådan 

berigtigelse vil være meningsløs et halvt år efter indslagets sendedato. Klager 

ønskede yderligere en berigtigelse af de udtalelser, som formanden for Folketingets 

trafikudvalg kom med i indslaget. Og slutteligt anfægtede kommunen indslagets 

indledende ekspertudsagn. 

Lytternes og seerens redaktør afviste, at DR burde berigtige udtalelser fra 

udvalgsformanden, der havde udtalt sin vurdering som politiker. Ligeledes blev det 

fastholdt, at det var fuldt forsvarligt, at DR gengav udtalelserne fra en anerkendt 

ekspert. Derfor lød konklusionen:  
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”Jeg indstiller, at kommunens klage som helhed afvises, men at DR samtidig beklager 

den urimeligt lange sagsbehandlingstid i DR Nyheder.” 

Trafikministeriets klage i samme sag er blevet behandlet i pressenævnet. Nævnet gav 

ministeriet ret til genmæle (se om nævnets kendelse s. 19-20). 

Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår 2010. 

 

Klage over P1 Dokumentar om Scientology. Afgørelse den 30. juni. Afvist. 

I udsendelsen ”Friskolerne betaler til Scientology” bragt den 11. februar, beskrev P1 

Dokumentar fem friskolers tilknytning til Scientology Kirken. Af programmet fremgik 

det, at friskolerne kanaliserede penge til organisationen Applied Scholastics 

International, der videre overførte penge til organisationen Association for Better 

Living and Education (ABLE). Programmet viste, at ABLE i et år havde overført mere 

end 100 millioner kroner til en virksomhed, der var fuldt ud ejet og kontrolleret af 

Scientology Kirken i USA.  

Efterfølgende klagede Applied Scholastics International. De afviste DR’s 

dokumentation og mente, at de ikke var kommet tilstrækkeligt til orde i udsendelsen. 

Redaktionen afviste alle klagepunkter. Herefter valgte klager at anke sagen.  

Lytternes og seernes redaktør fandt efter en længere gennemgang af sagens mange 

dokumenter, at DR havde faktuelt belæg for fremstillingen. I konklusionen hed det: 

”De konklusioner, som drages af P1 Dokumentar, er efter alt at dømme 

veldokumenterede. De muligheder klageren fik for at imødegå kritikken under 

udsendelsen var indenfor rammerne af det forsvarlige. Derfor indstiller jeg at klagen 

afvises.”    

Hele korrespondancen mellem klager og redaktion findes på 

http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/ 

 

Klage over Aftenshowet på DR1 den 21. oktober. Afgørelse den 30. juni 2010. Afvist. 

I Aftenshowet den 21. oktober 2009 indgik et indslag om en populær musiker, der 

netop havde udgivet en bog, hvor han fortalte om livet efter sin kones selvmord. I 

samme udsendelse var der et indslag om en fotograf, der havde udgivet en bog om 

sine oplevelser fra pornografiens frigivelse i Danmark. 

Den 26. oktober skrev klageren til kulturministeren om de to indslag. Han mente 

bl.a., der var tale om ”ulovlig reklamevirksomhed”, ledsaget af bl.a. ”utugtige 
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billeder”.  Ministeren afviste den 11. januar at gå ind i sagen, og henviste til DR. 

P.gr.a. en ekspeditionsfejl modtog DR først klagen i april. Redaktionschefen afviste 

kritikken, da han fandt at begge bogomtaler var redaktionelt relevante og de omtalte 

billeder ikke var anstødelige. Klager ankede afslaget. Efter at have gennemgået de tre 

klagepunkter om reklamevirksomhed, omtalen af selvmord og utugtige billeder nåede 

lytternes og seernes redaktør til samme konklusion som redaktionen. 
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