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II. Store redaktionelle kampagner 

 – store faldgruber 

 

DR bringer i dag – fornuftigt nok - egenreklamer for udsendelser og 

historier på tværs af medieplatformene. Man bruger også – fornuftigt nok – 

den samme grundresearch som udgangspunkt for nyhedshistorier, der 

f.eks. kan komme i samme dags magasiner, radioaviser, tv-aviser og i 

versioner på dr.dk, tekst-tv, smartphones osv. 

Det er meget relevant at bruge disse muligheder, men jo større maskine 

der sættes i gang, desto større omtanke kræver det.  

DR leverede et godt eksempel på problematikken i april måned, da 

kampagnen ”Danmark på piller” løb af stabelen med omkring 160 

forskellige udsendelser og indslag over tre uger. Der kan siges meget godt 

om, at DR satte fokus på hele pilleforbruget med så stor en satsning. 

Alligevel er der grund til, at DR ser selvkritisk på forløbet.  

Det var en massiv kampagne, hvor centrale udsagn blev gentaget igen og 

igen. Når DR organiserer en så markant dækning, skal den leve op til de 

højeste standarder. Den indbyggede risiko er, at bestemte forenklinger og 

skarpt vinklede udsagn gentages så systematisk, at det, der startede som 

kritisk journalistik, ender med mere at ligne propaganda. 

Så galt gik det ikke med DR’s store kampagne. I sidste ende kom man alt i 

alt rimeligt rundt om problemerne og fik nuancerne med. Men der var 

væsentlige problemer undervejs. Bl.a. blev enkelte udsagn fra de tre 

udsendelser ”Danmark på piller” og enkelte klip fra en dokumentar 

markedsført så voldsomt, at det i alle henseender blev for meget. 

Det illustrerer hvor vigtigt det er, at der er nogen i ledelsen, der fra starten 

reelt har det store overblik og har tid og mulighed for at sikre, at man 

opretholder alsidighed og saglighed i dækningen.  

Der var desværre også slør i flere centrale teser i ”Danmark på piller”. Blot 

et enkelt eksempel. Satsningen blev skudt i gang med det ofte gentagne 

udsagn: ”Danskerne spiser mere medicin end nogensinde før – også langt 

mere end vore skandinaviske naboer.”  Sidste del af dette udsagn er der 
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ikke sikker dokumentation for. De tilgængelige statistikker tyder på, at 

billedet faktisk varierer meget fra område til område.  

DR skal udøve særlig stor varsomhed, når man sætter hele 

kampagnemaskinen i bevægelse. Kunsten er at lave de store satsninger, 

som på den ene side er baseret på en grundig fælles research og på den 

anden side udføres af selvstændigt tænkende og kritiske redaktioner, som 

tilsammen skaber dybde og alsidighed. Det kræver styring - og 

mangfoldighed. Og det kræver også evnen til at fastholde den seriøse 

journalistik, hvis særinteresser går til modangreb. 

  

 

III. Hvad er det for en udsendelse? 

 

Alle er enige om, at seerne skal have relevante informationer om den 

enkelte udsendelse, og at det er vigtigt, at der for hver udsendelse er en 

klar ”kontrakt” med seerne, så man forstår de præmisser, den enkelte 

udsendelse er lavet på.  

Tidligere beretninger har foreslået en egentlig varedeklaration, men det er 

blevet afvist med det gode argument, at det ville blive for formalistisk og 

være svært at håndtere. 

Problemet er imidlertid, at DR på nogle områder har beskåret de 

informationer, der gives til seerne. 

Mest markant er problemet, hvis man som seer alene finder en udsendelse 

via DR NU på dr.dk. Her er der ofte ingen oplysninger om f.eks. 

produktionsår eller tidligere udsendelser. Produktionsår udelades endda 

ofte i rulleteksterne og fornyet streaming af gamle udsendelser lanceres 

jævnligt som ”premierer”. Da DR netop regner med, at en voksende del af 

seerne vil se tv via nettet, er det utilfredsstillende, at man her ikke giver 

fyldestgørende information om den enkelte udsendelse - samt i øvrigt om, 

hvem man kan sende kritik, forslag og kommentarer til. Problemet 

forstærkes af, at de gamle programhjemmesider – der ofte indeholdt en del 

uddybende information – er ved at blive nedlagt eller nedprioriteret. 
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Spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at relevante programoplysninger 

følger en streamet udsendelse, kan i øvrigt også være relevant i forbindelse 

med fremtidig udnyttelse af DR-indhold på andres platforme. 

Helt overvejende overholdes de programetiske regler om mærkningen af 

genudsendelser i DR’s egne programtekster i tv-oversigten på dr.dk og på 

tekst-tv. Men der er en række punkter, hvor man ikke lever op til ånden i 

reglerne. To eksempler: 

- Omredigerede udsendelser fremstår jævnligt som nye udsendelser 

uden oplysninger om, hvad de er lavet på basis af.  

- Nichekanalerne er undtaget fra reglerne om (G)-oplysninger, men 

når DR3 f.eks. markedsfører større programserier, fremgår det 

typisk end ikke af programomtalen, hvis DR tidligere har sendt dem.  

 

 

IV. Rettelser, spons, Facebook og skjult kamera 

 

Fire korte kommentarer til nogle tilbagevendende programetiske temaer: 

 

Rettelser: 

DR’s praksis for at bringe rettelser og korrektioner er forbedret markant de 

seneste år, og DR’s Programetik har med virkningen fra 30. april 2013 fået 

et helt nyt kapitel med klare retningslinjer for rettelser på alle platforme. 

På nyhedsområdet kan indsatsen løbende følges på Fejl og Fakta på 

dr.dk/nyheder. Da dette er rimeligt velfungerende, burde tiden også være 

moden til, at DR Nyheder gør mere reklame for sin egen indsats – f.eks. 

ved flere links, lejlighedsvise spots mv. 

Den tilsvarende webside for hele DR – der ligger på dr.dk/omdr – fungerer 

fortsat ikke efter hensigten. 

    

Sponsorering: 

Der er indført nye skærpede regler pr. 1. juli 2013, men der er grund til at 

pege på en stor mangel i den nuværende praksis. Siden 2009 har det i 
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disse beretninger været foreslået, at DR aktivt laver en særlig opfølgning 

og kontrol for at sikre, at der ikke foreligger skjult sponsorering i 

forbindelse med udsendelser lavet af eksterne producenter. Information er 

næppe nok. I mange andre erhvervsmæssige sammenhænge har man 

stillet krav til virksomheder i forskellige brancher om, at de aktivt skal sikre 

sig, at deres underleverandører reelt lever op til de lovede etiske normer. 

Det vil være logisk, hvis også DR tog denne forholdsregel.  

Samtidig vil det være logisk, hvis DR var mere åben om den samlede 

anvendelse af sponsorater og partnerskaber. Det bør være muligt at følge 

tendenserne på dette område – herunder også om sponsorater fremmer 

bestemte programmæssige prioriteringer.  

 

DR’s brug af Facebook.  

I september 2012 trådte nye retningslinjer for DR’s brug af sociale medier i 

kraft. De fastslog, at man skulle ”passe på hyppigheden” af henvisninger til 

f.eks. Facebook. Videre hed i det nye afsnit i DR’s Programetik: 

”Sociale medier er et supplement til DRs egne kanaler. Det er ikke en 

erstatning for dr.dk, det er én blandt mange muligheder for kontakt, DR 

har ingen lukkede konkurrencer, quizzer og lignende og alle har ret til at 

deltage i det indhold vi producerer, også ikke-Facebook-brugere” 

Da Facebook ofte er ganske effektivt og nemt at bruge, er der imidlertid i 

praksis en tendens til, at DR nedprioriterer eller helt nedlægger 

programhjemmesider på dr.dk og i stedet flytter den løbende 

kommunikation med brugerne over på Facebook. For nogle programmer er 

det uddybede programomtaler, opfølgende omtale af tidligere historier, 

arrangerede live-debatter osv. For flere af DR’s mest populære programmer 

lever man således i praksis ikke op til de nye retningslinjer. 

 

Skjult kamera 

I konkrete klagesager har det i flere tilfælde vist sig, at der var igangsat 

optagelser med skjult kamera eller brug af ”gatecrash”, uden at der forelå 

en forudgående skriftlig godkendelse fra den ansvarlige direktør. Det er 

vigtigt at indskærpe og overholde regelen om godkendelse, som netop blev 
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tilføjet DR’s Programetik i 2009 for at sikre større kontrol med og 

ansvarlighed i brugen af skjult kamera. Reglen er god og fleksibel, men det 

er helt afgørende, at proceduren vitterligt følges i hvert enkelt tilfælde. Den 

gælder i øvrigt også for eksterne producenter, der arbejder for DR. 

     

 

V. Skarpere – også på etik og dialog 

 

Udviklingen af DR’s virksomhedsstrategi – ”Et skarpere DR” – rummer fra 

2013 tre elementer, der bør fremhæves i denne sammenhæng. 

 

Ny prioritering af etik 

Mange tidligere udgaver af herværende beretning har (med konkrete 

eksempler) påpeget behovet for, at DR arbejder mere systematisk med at 

overholde og udvikle sin egen programetik. Behovet herfor er kun øget i 

forbindelse med de seneste omlægninger, de mange nye redaktører og hele 

striben af nye og ofte udfordrende programformater, der har skabt en 

stribe etiske problemer, som ikke på forhånd har været tænkt ordentligt 

igennem.  I den forstand var DR - midt i den programmæssige offensiv - 

kommet bagud med etikarbejdet. 

I det lys er det et klart fremskridt, at DR’s direktion nu har besluttet at 

tilføre området væsentligt flere ressourcer, placere det mere centralt på sin 

dagsorden og opprioritere uddannelse og vejledning. 

Mange har i undren spurgt, hvordan oprettelsen af DR Etik som en ny 

afdeling påvirker mit arbejde. 

Jeg har svaret, at mine opgaver er uændrede. At jeg fortsat vil gøre mit 

bedste for at være brugernes ambassadør og vagthunden, der råber op og 

kommer med forslag til ændringer, når DR etisk kommer på afveje og ikke 

lever op til sine løfter. At jeg er uafhængig af DR’s daglige ledelse og 

fortsat er en ankeinstans, som man kan gå til med alvorlige etikklager. At 

mit mandat kommer fra DR’s bestyrelse og at funktionen er fastlagt i radio- 

og tv-loven. Mit arbejde er således en del af kontrollen med DR. 
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Den nye afdeling vil derimod være tæt knyttet til DR’s direktion. Under 

instruks fra generaldirektøren skal den systematisk arbejde med den 

redaktionelle proces for at forebygge problemer. Den nye funktion er nede i 

maskinrummet og vil (i modsætning til mig) typisk være involveret forud 

for udsendelse. Internationalt kendes tilsvarende funktioner bl.a. som 

”standards editor” eller ”director for editorial policy”. 

I alle fald: Der er ved at blive etableret et godt samarbejde. Der er et par 

områder med overlapninger (især undervisning) som kræver koordinering, 

men det bliver løst. 

Det er min forventning, at den naturlige arbejdsdeling vil stå klart for den 

interesserede del af DR’s brugere i løbet af det kommende halve år. 

  

Dialog  

Arbejdet med at udvikle brugerinddragelse og dialog har været diskuteret i 

årevis. Nu opprioriteres det yderligere i den nye strategi, og der arbejdes 

på en stribe områder konsekvent med at opfylde ambitionen om ”et åbent 

DR”. Indsatsen er meget lovende, men der er en stor og uløst opgave i 

vitterligt at vise en stor del af DR’s lyttere og seere, at deres bidrag faktisk 

læses og bruges, og at deres synspunkter har været med i overvejelserne. 

 

DR NU 

De seneste år har disse beretninger videregivet den kritik af kvaliteten af 

DR’s streaming på dr.dk, som løbende er kommet fra tusindvis af brugere. 

Det er glædeligt, at ledelsen nu har erkendt problemets omfang og 

igangsat en tiltrængt opgradering af DR NU, således at den tekniske 

kvalitet kommer på niveau med resten af markedet. 

 

 

VI. Resumé og kommentarer til bilag 

 

Bilag 1 rummer statistik over henvendelser. Der skønnes fortsat at komme 

op mod 300.000 om året. De tekniske klager synes for første gang i flere år 

at være faldende. 



8 

 

Bilag 2 opstiller en top-20 liste over de mest udbredte klagetemaer i andet 

halvår af 2012. Listen er helt domineret af tv-temaer, men afviger på flere 

punkter fra det, der har domineret den offentlige debat om DR. 

Bilag 3 rummer et kort resumé af alle halvårets afgørelser i DR-sager for 

Pressenævnet samt alle indstillinger i ankesager behandlet af lytter- og 

seerredaktøren. 

DR fik i halvåret to næser fra Pressenævnet. 

I den ene fik Detektor på P1 (se s.28) kritik for ikke at have forelagt en 

kritisk historie for Berlingske Tidende. Denne fejl var meget tidligt blevet 

erkendt af DR og allerede omtalt to gange i radioen. Desværre pålagde 

nævnet også DR at oplæse en tekst, der fastslog, at Berlingske Tidendes 

oprindelige historie var korrekt. Sandheden er imidlertid, at der nok var 

belæg for den, da den blev bragt, men at hovedkilden bagefter oplyste, at 

tallene ikke var rigtige. 

I den anden sag (se s.31) fik DR kritik i et enkelt af mange klagepunkter, 

fordi man (uden at kunne bevise det) havde givet indtryk af, hvem der stod 

bag trusler, som to medvirkende berettede om. 

Blandt de 11 ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør, 

endte de fire sager med medhold.  Af de 11 kunne klageren i fire af 

sagerne også være gået til Pressenævnet – det valgte kun en af dem. 

 

 

 

 -------------- 
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Bilag 1  

Trends og tal for henvendelser  

 

Hovedtendensen er fortsat, at dialog og antallet af henvendelser samlet er i 

vækst. Den fortsatte stigning i på sociale medier og nye kontaktformer 

modsvares ikke af en tilsvarende tilbagegang på andre områder.  

 

a. Tendenser og samlet skøn 

Sidste rapport skønnede efter en intern rundspørge, at det samlede antal 

direkte henvendelser til DR om programmerne på årsplan nærmede sig 

300.000. Hertil kom indlæg på sociale medier mv.  

Der er ikke lavet nye opgørelser, men billedet synes at være uændret.  

Henvendelser via Kontakt DR er fortsat svagt faldende og udgjorde i 

halvåret ca. 28.000 – mod ca. 30.000 de to foregående halvår. 

Et nyt henvendelsessystem forventes fra 2014 at kunne give et bedre 

overblik. 

 

b. Klagefunktionen på Kontakt DR 

I mangel af et totalt overblik over klager til DR gennemgår disse rapporter 

systematisk, hvad der modtages via klagefunktionen på Kontakt DR. Disse 

tal bruges som et pejlemærke for den samlede udvikling. 

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, falder klagerne i tre hovedgrupper: 

Emner omfattet af DR’s Programetik, tekniske problemer og endelig anden 

og generel kritik. Sidste kategori rummer også mange af de enkeltsager, 

der fremgår af gennemgangen af klagernes top-20 i bilag 2. 

Kategorien ”ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse” er den, der tidligere 

blot hed ”ærekrænkelser mv.” Kategorien rummer uændret en bred vifte af 

klager fra lyttere og seere der føler sig stødt eller krænket over redaktionelt 
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indhold, samt folk der mener de har været udsat for noget ærekrænkende. 

En stor del af det forløbne halvår klager på dette område handlede om 

programmet ”Blachman” på DR2 (se yderligere s.17). 

 

Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 1. halvår 2013 

 

Fordelingen af henvendelser 
1.hv.2013 

Unfair og tendentiøs dækning 193 

Krav om berigtigelse 4 

Klager fra medvirkende 7 

Voldsomme effekter 21 

Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 80 

Upassende sprog 41 

Utroværdig konkurrence 9 

Skjult reklame, sponsorering 15 

Klager over DR’s klagesystem 83 

Andre 234 

Antal henvendelser vedrørende 

programetik i alt 687 

Kritik af tekniske problemer, 

manglende opdateringer, mv. 972 

Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 1167 

Kritik af omfanget af egenreklame 11 

Kritik af omfanget af genudsendelser 61 

Kritiske henvendelser i alt 2898 

Generelle udsagn vedrørende DR - positive 1 

Øvrige kommentarer 50 

Spørgsmål 26 

Antal henvendelser i alt 2975 

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

De klager, der modtages via ”klageknappen”, besvares enten af DR Programservice eller sendes til 

besvarelse i den relevante afdeling. 

 

Tendenser for de sidste tre halvår fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er et 

klart fald i kategorien ”voldsomme effekter”. Det skyldes bl.a., at 

introduktionen af DR Ultra for de større børn har flyttet en stribe 

udsendelser fra Ramasjang – herunder udsendelser som småbørnsforældre 

tidligere fandt alt for voldsomme for de mindste. 
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Generelt er der et svagt fald i det samlede antal klager – og ret stor 

stabilitet i fordelingen. 

 

Tabel 2. Klager over brud på DR’s Programetik 2012-2013 

 

 1. hv. 2012 2. hv. 2012 1. hv. 2013 

Unfair og tendentiøs dækning 195 156 193 

Partisk valgdækning 0 0 0 

Voldsomme effekter 79 45 21 

Ærekrænkelse, fornærmelse,forhånelse 68 87 80 

Kritik af DR's klagebehandling 87 72 83 

Anden programetik 388 367 310 

Henvendelser om programetik i alt 817 727 687 

Kritiske henvendelser i alt 3157 2948 2898 

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

 

 

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor er antallet af tekniske klager svagt 

faldende når der sammenlignes pr. halvår. Månedstallene viser en klar 

bedring i løbet af foråret, så der er grund til forsigtig optimisme. 

 

Tabel 3. Tekniske klager 2012-2013. 

 

 1. hv. 2012 2. hv. 2012 1. hv. 2013 

TV    

Mgl. eller mangelfulde undertekster 90 39 78 

Udfald i billede eller lyd 45 48 33 

Radio:    

Udfald i lyd eller tavshed 13 15 15 

dr.dk    

NetTV On demand 224 268 297 

NetTV Livestreaming 78 222 201 

Andet 664 496 348 

Henvendelser om tekniske fejl i alt: 1114 1088 972 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk.               
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Bilag 2 

Gennemgang af 20 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. 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 udenfor programvirksomheden – herunder f.eks. licensklager og 

klager fra koncertgængere – er ikke omfattet. 

Listen ”mangler” en række meget omdiskuterede sager – f.eks. sagen om 

de vildledende billeder i TV-Avisen fra en demonstration foran en 

retsbygning i Hjørring (EBH-sagen), de forskellige stunts foretaget af DR3-

programmet Absurdistan, de omstridte optagelser fra de første afsnit af 

Aktion Socialt Bedrageri og P3-programmet Monte Carlos dækning af 

auktionen over en statue af Holger Danske. En af forklaringerne er 

antagelig, at lyttere og seere ikke føler behov for at ytre sig om sager, der 

allerede er fokus på, og som ikke berører dem meget.  

 

a. Otte nye temaer 

Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås de otte, 

som medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke 

nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle - men det er dem, der har 

fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk over for DR. 
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Indslag om ”pizzahak” i TV-Avisen d. 15. februar  

 

Baggrund 

Den 15. februar bragte TV-Avisen et indslag om en slagter fra Hårby ved 

Skanderborg, der over mange år havde solgt et produkt til bl.a. pizzeriaer, 

der bestod af en blanding af okse- og hestekød. Indslaget omhandlede 

svindel med deklareringen af hestekødsprodukter. Efter indslaget 

medvirkede slagteren i et live-interview med TV-Avisens vært, som 67 

seere mente, var alt for kritisk og anklagende over for slagteren. Ifølge 

klagerne havde slagteren ikke gjort noget forkert eller ulovligt, idet han 

tydeligt havde mærket produktet som indeholdende hestekød, og 

interviewet var derfor alt for aggressivt. 

 

DR’s svar 

DR svarede, at man i indslaget desværre ikke fik fremlagt researchen godt 

nok for seerne. Interviewet kom således til at virke for aggressivt. I 

speaken til indslaget fortalte reporteren, at Fødevarestyrelsen mistænkte 

slagteren for ikke at deklarere sit kød retmæssigt. Billedsiden viste 

imidlertid en ganske anden historie. Her fremviste slagteren en fin og 

veldeklareret pakke hestekød og fortalte videre, at det alle dage havde 

været gængs praksis i Hårby Slagtehus at deklarere kødet således. 

 

Opfølgning 

DR tager til efterretning, at billederne her tilsyneladende var stærkere end 

speaken, og at det således ikke var nemt for seerne at nå at opfange, at 

der faktisk kunne være noget at udsætte på slagterens påstand. 

Fødevarestyrelsen politianmeldte ugen efter slagteren for bevidst at have 

mærket kødet forkert, så det fremstod som oksekød, selvom det var 

iblandet hestekød. DR Nyheder gør meget ud af at sikre danskerne 

troværdige og væsentlige nyheder. I den forbindelse er det naturligvis 

vigtigt, at forskellige virkemidler (billede, lyd, grafik m.v.) tilsammen 

understøtter formidlingen af nyheden, så indslagets præmis altid fremstår 

helt klar. 
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Interview med Lars Hedegaard i Deadline den 17. marts  

  

Baggrund 

Omkring 75 seere henvendte sig om Deadlines interview med Lars 

Hedegaard. Knap 20 var positive men den store gruppe klagede over, at 

intervieweren gik for hårdt til Hedegaard og var for kritisk over for ham og 

hans udtalelser. Flere skrev, at der var tale om et decideret karaktermord. 

  

DR’s svar 

Lars Hedegaard har gjort det til sit livsværk at arbejde for ytringsfriheden 

igennem blandt andet Trykkefrihedsselskabet. Han har i en lang årrække 

fungeret som ivrig debattør og forfatter og er uddannet historiker. Lars 

Hedegaard har ved flere lejligheder opfordret til, at man går til kilderne i 

diskussionen om islamismen. Netop det var hele idéen med interviewet: At 

gå til kilderne. Det være sig Lars Hedegaards egne bøger og udtalelser eller 

de kilder, han baserer dem på - materiale som Lars Hedegaard må 

formodes at kende bedst af alle. Hensigten med interviewet var at udforske 

Hedegaards synspunkter baseret på tidligere udsagn, mundtlige som 

skriftlige. En vant og markant samfundsdebattør som Lars Hedegaard skal 

kunne udspørges kritisk, og han var på forhånd orienteret telefonisk om, at 

det var det, der var hensigten med interviewet. 

  

Opfølgning 

Med relanceringen af DR2 som samfundskanal i marts måned, blev der 

justeret på konceptet i Deadline. Det gennemresearchede og kritiske 

interview prioriteres i højere grad, hvilket har medført en række klager – 

blandt over værternes interviewstil.  

Når et kritisk interview forberedes, sættes en hel redaktion til at researche 

og klæde værten på, ligesom værten selv selvfølgelig også sætter sig godt 

og grundigt ind i sagen. Det skal dog pointeres, at når man laver 

udsendelser, som går til biddet, som Deadline gør det, er det vigtigt hele 

tiden at evaluere udsendelserne. Klager fra seerne bliver løbende brugt 

som konkret input i dette arbejde. 
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DR Update lukker og bliver til DR Ultra 

 

Baggrund: 

Over et halvt hundrede seere klagede over, at DR Update blev lukket og 

erstattet af børnekanalen DR Ultra i marts 2013. Mange flere udtrykte 

deres kritik i debatter på dr.dk. Da hele kanalomlægningen blev 

offentliggjort i juni 2012 klagede flest over den bebudede lukning af DR 

HD, men da ændringerne blev ført ud i livet, var der flest klager over 

lukningen af DR Update. Klagerne gik dels på, at man savnede det hurtige 

nyhedsoverblik, som DR Update gav, og dels på at børn og unge i forvejen 

bliver rigeligt tilgodeset på DR’s sendeflader. 

 

DR’s svar 

DR forklarede, at DR Update ikke havde fået en succes som nyhedskanal, 

som svarede til DR’s målsætning. Derfor blev DR2 relanceret som 

samfunds- og nyhedskanal - blandt andet med morgen-tv med hyppige 

nyhedsopdateringer fra kl. 6.30-9.30. Samtidig har omlægningen givet 

plads til en ny børnekanal for de større børn – DR Ultra – således at DR 

Ramasjang alene kan reserveres de mindre børn.  

 

Opfølgning 

Kanalomlægningerne har samlet været en succes, og seerne har taget godt 

imod det nye og meget store udbud af nyhedsudsendelser og 

nyhedsopdateringer på dr.dk og andre platforme. 

 

Blachman på DR 

 

Baggrund 

Over 60 seere klagede over programserien ”Blachman” på DR2, der blev 

sendt over seks afsnit i april og maj måned. Vært Thomas Blachman 

diskuterede i programmet blandt andet seksualitet, kvinder og poesi med 

en skiftende mandlig gæst – og hver gang foran en tavs, nøgen kvinde. 

Klagerne beskrev typisk konceptet som sexistisk, gammeldags og primitivt. 
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Omkring en tredjedel af kritikken kom fra svenskere, der valgte at klage til 

DR efter en debat i svenske medier om programmet. 

 

DR’s svar 

I programmet medvirker 12 meget forskellige kvinder, som tilsammen 

giver et nuanceret billede af den naturlige kvindekrop. Målet var en hyldest 

til det naturlige og til kvinden i forskellige afskygninger: Sådan ser kvinder 

faktisk - også - ud. 

Programmet søger at gøre op med en berøringsangst for at tale om kvinde-

kroppen på en naturlig måde, og man søger samtidig et opgør med en 

forestilling om kvindekroppen som udelukkende et pornografisk objekt. En 

af de kvinder, som Thomas Blachman således finder skønnest, er i 80’erne. 

 

Opfølgning 

Efter den ganske voldsomme debat, som programmet har afstedkommet, 

kan man spørge: Skal DR reagere ved at lukke sådanne programmer?  

Svaret er et nej. Det er et grundvilkår for DR og andre tv-selskaber, at vi 

ikke kan stille alle seere tilfredse hver gang. Og vores mission er altså - 

også som public service-kanal - at udfordre danskerne. Dette programs 

udfordring førte tilmed til en spændende og relevant debat. 

 

Indslag om vagtlægeordning i 21 Søndag den 2. juni  

 

Baggrund 

DR Nyheder modtog 94 henvendelser om et indslag i 21 Søndag, der 

fortalte, at vagtlæger tjente flere penge på at behandle patienter direkte 

over telefonen frem for at sende en læge ud til den syge. Klagerne mente, 

at der var tale om et partsindlæg til fordel for regionerne. Mange anførte, 

at beløbet på 18.000 kr., som blev angivet i indslaget, som det højeste 

beløb en vagtlæge kunne tjene pr. vagt, var urealistisk. 
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DR’s svar 

DR svarede, at tallene stammede fra en stikprøveundersøgelse fra Region 

Midtjylland foretaget af Danske Regioner i 2009. Den viste, at der forekom 

eksempler på, at vagtlæger tjente 18.000 kroner på en vagt, og at 

gennemsnitslønnen for vagtlæger er 10.000 kroner pr. vagt. Det var klart 

kildeangivet, hvem der havde lavet undersøgelsen, og dermed hvor tallene 

stammede fra. Indslaget fortalte også, at lægerne ikke selv har foretaget 

en tilsvarende undersøgelse, men at Lægeforeningen selv estimerede 

gennemsnitslønnen til 5–8.000 kroner pr. vagt. DR understregede, at 

historierne om vagtlægernes honorarordning ikke var udtryk for et 

partsindlæg i den verserende arbejdsmarkedskonflikt. Historien var 

derimod journalistik og blandt andet opstået på baggrund af cases, der 

havde henvendt sig til DR med deres historier.  

Hvor nogle opfattede debatten om honorarordningen som et partsindlæg til 

fordel for regionerne, oplevede atter andre TV-Avisens indslag d. 4. juni om 

Region Hovedstaden som et partsindlæg til fordel for lægerne. DR måtte 

derfor understrege, at ingen af historierne var tænkt som partsindlæg for 

nogen. Vagtlægeordningen var i øvrigt ikke en del af den verserende 

konflikt mellem de praktiserende læger og regionerne. 

 

Opfølgning 

Det er tydeligt i denne sammenhæng – ligesom det har været det i 

forbindelse med lærerkonflikten, at der er særlig stor opmærksomhed 

omkring indslag, der berører en faggruppe, der er i konflikt. Mange af 

henvendelserne var netop fra læger, som klagede over dette sammenfald. 

DR må naturligvis ikke blive part i en given sag, men må på den anden side 

heller ikke være håndsky, fordi en vigtig nyhed tilfældigvis omhandler en 

faggruppe, som er i konflikt. DR skal fortsat sikre denne balance og udøve 

den fornødne kildekritik. 
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Serien ”Danmark på piller” på DR2  

 

Baggrund 

Omkring 180 klagede til DR over udsendelserne ”Danmark på piller”, der i 

marts blev sendt på DR2 i tre afsnit og udgjorde en højtprofileret del af en 

stor DR-kampagne. Især seriens andet afsnit, der omhandlede danskernes 

brug af antidepressiv medicin, vakte debat og medførte en lang række 

klager til DR. Kritikpunkterne drejede sig primært om to forhold: For det 

første at udsendelserne brugte begrebet ”lykkepiller” om antidepressiva. 

For det andet kritiserede mange - heraf 150 læger og andre fagpersoner i 

et klagebrev til DR’s ledelse - at udsendelsen var ensidig i sin kritik af 

behandling med antidepressiv medicin, og at relevante eksperter ikke fik 

taletid i udsendelsen. 

 

DR’s svar 

DR har igennem programrækken valgt at sætte fokus på forbruget af 

antidepressiv medicin i Danmark – og valgt at fastholde udtrykket 

lykkepiller, da det nu engang er det udtryk, der bruges i almindelige tale. 

Omkring 450.000 danskere bruger i dag antidepressiv medicin. OECD har 

påpeget, at Danmark ligger på en andenplads i forbruget af antidepressiv 

medicin i sammenligning mellem 19 europæiske lande. Dette har både 

læger, psykiatere og sundhedsministeren i slutningen af 2012 da også 

kommenteret offentligt, at man finder alarmerende. Det er med det 

udgangspunkt, at DR valgte at sætte fokus på det høje forbrug af 

antidepressiv medicin i Danmark samt bivirkningerne ved at tage 

medicinen. DR har ikke nogen intention om at tale for eller imod 

antidepressiv medicin. Vores journalister forholder sig udelukkende til det, 

deres research og ekspertudsagn viser.  

 

Opfølgning 

Når DR’s mange redaktioner sætter fokus på væsentlige emner er det 

vigtigt at fastholde det store overblik og sikre alsidighed og saglighed i 
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dækningen. Kampagners forproducerede programmer skal sikre bredde og 

dybde - og redaktioners løbende valg skal supplere med nye vinkler. 

DR Medier har styrket den tværgående koordination ved at prioritere en 

særlig redaktør med ansvar for de store tværgående indsatser. Denne er i 

løbende dialog med de producerende afdelinger for at sikre relevant 

udvælgelse, udførelse og overblik i forbindelse med de større kampagner. 

 

Afbrydelser ”Hos Clement”  

 

Baggrund 

Omkring et halvt hundrede seere har i løbet af første halvår af 2013 klaget 

over, at DR’s vært Clement Kjersgaard er respektløs over for sine gæster, 

og at han ofte afbryder den interviewede midt i en sætning, så de ikke får 

mulighed for at tale ud. Flere mener på den baggrund, at værten stjæler 

opmærksomhed fra dem, programmerne burde handle om. Klagerne drejer 

sig primært om programmet ”Hos Clement”, der har været sendt på DR1 

og i mindre omfang om ”Debatten” på DR2, hvor Clement Kjersgaard også 

er vært. 

 

DR’s svar 

Redaktionen har i sine svar fremhævet, at mange politikere inden for de 

sidste 10-12 år har haft en tendens til at møde op til interviews med en 

række på forhånd forberedte pointer, som vedkommende gentager igen og 

igen. Det har gjort vedholdende og kritiske spørgsmål mere påkrævet. 

Desuden har redaktionen påpeget, at politikerne har rigeligt med 

muligheder for at fremføre deres synspunkter i andre fora uden at blive 

afbrudt. 

 

Opfølgning 

Redaktionen oplyser, at eftersom Hos Clement er tænkt som et 

interviewprogram, der kræver konkrete og kontante svar fra gæsterne, er 

den pågående form en del af programmets koncept. I den løbende 

diskussion og efterkritik på redaktionen er man ikke nået til en endelig 
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konklusion på spørgsmålet om den pågående stil og afbrydelserne. Der er 

også seere, der mener, at nogle gæster slipper for let og får lov til at svare 

udenom.  

 

Hvor længe bør DR-udsendelser kunne ses på nettet? 

 

Baggrund 

Alene via klagefunktionen på ”Kontakt DR” klagede over 50 brugere over, 

at visse programmer ikke er tilgængelige on demand på dr.dk. Klagerne 

drejer sig primært om to forhold: For det første, at DR’s programmer kun 

er tilgængelige i en begrænset periode, hvorefter de fjernes fra dr.dk – fx 

klager flere over, at programmer, der er velegnede til undervisning, 

fjernes. For det andet klages der over, at DR p.gr.a. manglende rettigheder 

ikke gør samtlige udsendelser, der har været bragt på DR’s flader, 

tilgængelige på nettet.  

 

DR’s svar 

Rettighedsproblemerne arbejdes der løbende på, og målet er, at flere af 

DR’s programmer skal være tilgængelige på DR NU. DR NU’s opgave er 

først og fremmest at vise de udsendelser, der lige er sendt på flow-

kanalerne – altså være en såkaldt catch-up tjeneste i tæt samspil med DR’s 

flowkanaler. Målet er at nå dem, der ikke så programmerne på flow og 

dermed sikre, at DR når bredere ud med aktuelle udsendelser og debatter.  

Ambitionen er først og fremmest mere aktuelt indhold. Netop det er de 

allerfleste brugeres behov og det prioriteres på DR NU højere end et stort 

arkiv.  

 

Opfølgning 

Hele DR’s streamingstjeneste er midt i en stor omlægning og afgørende 

teknisk forbedring. I den sammenhæng undersøges også, om der er basis 

for at have særlige typer af udsendelser liggende i væsentligt længere tid. 
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b. Ti gengangere 

 

En række af de mest udbredte klagetemaer har været omtalt tidligere. Ti af 

dem er omtalt nedenfor i kort form – med vægt på den overordnede trend.   

 

Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i 

programplanlægningen  

Antallet af klager over voldsomme effekter er faldet fra 45 til 21 – næsten 

alle vedrører tidsrum og kanaler, hvor børn ser tv. Dermed fortsætter 

faldet i klager over voldsomme effekter – i samme periode sidste år var 

tallet 79. En af årsagerne til faldet er opdelingen af DR’s børneindhold i to 

kanaler: DR Ultra til de store børn mellem 7 og 12 år og DR Ramasjang til 

de små mellem 3 og 6 år. 

Kategorien er således på vej ud af klagernes top-20. 

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

 

Genudsendelser  

På klagefunktionen på ”Kontakt DR” modtog DR 61 klager over omfanget af 

genudsendelser på DR’s sendeflade, hvilket er på niveau med den 

tilsvarende periode sidste år. Som i tidligere år kommer klagerne især i 

forbindelse med overgangen til sommersendeplanen i juni. 

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

 

Problemer med at høre, hvad der bliver sagt 

Godt 60 personer klagede via ”Kontakt DR” over problemer med at høre, 

hvad der bliver sagt i tv- og radioudsendelser (klager over 

underlægningsmusik i TV-Avisen er behandlet separat). Klagerne drejer sig 

hovedsageligt om underlægningsmusik i en lang række forskellige tv-

udsendelser – bl.a. programserien Auktionshuset. Derudover drejer 

klagerne sig især om bestemte værter, der taler utydeligt eller hurtigt. 

(Lydproblemer er omtalt i 2. hv. 2005 og siden 1. hv. 2007) 
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Underlægningsmusikken i TV-Avisen  

I det forløbende halvår har DR modtaget 27 klager via ”Kontakt DR” over 

underlægningsmusik i dele af TV Avisen. Tallet har været dalende de 

seneste år – fx modtog DR over 100 klager i forbindelse med 

underlægningsmusikkens introduktion i 2010. TV-Avisen har gennemført 

adskillige tiltag, der ser ud til at have afhjulpet problemet: Musikken er 

blevet dæmpet væsentligt, og der er skrappe regler for, hvem der speaker 

og hvordan der speakes, da en brugerundersøgelse viste, at hørbarheden 

og forståeligheden først og fremmest hang sammen med kvaliteten af 

speaken og i mindre grad underlægningsmusikken. Det er DR Nyheders 

vurdering, at de visuelle og auditive formidlingselementer i TV-Avisen 

(herunder underlægningsmusikken) er gavnlige for TV Avisens struktur, 

forståelighed og flow. 

(Emnet er omtalt siden 2. hv. 2010)  

 

TV-Avisens opbygning 

Der kommer fortsat klager over resumeet midt i TV-Avisen 18.30 – som 

opmærksomme seere finder overflødigt. Der er blevet lavet en kvalitativ 

undersøgelse for at belyse problemet. I den var der ingen kritik mod det 

omtalte resumé, selvom de blev spurgt direkte til det. En del seere er glade 

for resuméet, da de står på udsendelsen undervejs, mens andre føler sig 

generet af det, da de har set udsendelsen fra begyndelsen. DR Nyheder vil i 

efteråret 2013 lave justeringer i konceptet, der adresserer problematikken. 

(Emnet er omtalt i 2.hv. 2012) 

 

Ukorrekt sprog  

Henvendelser vedr. sproglige fejl på skrift og i tale via ”Kontakt DR” er 

steget til 90 i første halvår 2013 mod 85 i det foregående halvår. Det er 

især skriftlige fejl på dr.dk, der får brugerne til at reagere.  

(Emnet er omtalt i 1. hv. 2005, 1. hv. 2007 og siden 1. hv. 2008)  
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Streaming af billeder og lyd på dr.dk 

Klager over problemer med streaming af tv og radio på dr.dk er på samme 

niveau som det foregående halvår. I alt modtog DR 548 klager via ”Kontakt 

DR” i første halvår 2013 mod 557 halvåret før. Som tidligere omhandler 

langt størstedelen af klagerne streaming af tv – både live og on demand. 

Der er dog sket et markant fald i disse klager i løbet af foråret. Således 

modtog DR 159 klager i januar over streamingsproblemer mod blot 41 

klager i juni måned. 

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

 

Afviklingsproblemer for radio og tv  

Klager via ”Kontakt DR” over afviklingsproblemer i form af billede- og 

lydudfald er faldet en smule til 48 for halvåret mod godt 60 i forrige halvår. 

Dermed fortsætter den faldende tendens. 

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

 

Manglende programinformation og ændring af sendeplanen 

DR modtog via ”Kontakt DR” mere end 120 klager over ændringer eller 

uhensigtsmæssigheder i sendeplanen, hvilket er en væsentlig stigning i 

forhold til sidste år, hvor tallet var godt 50. Det var især en række 

programlægningen af en række populære serier, der gav anledning til 

mange reaktioner. Blandt andet klagede flere seere over, at serien 

Kystvagten blev stoppet midt i en sæson, ligesom udskydelsen (i en uge) af 

et programsat afsnit af Borgen på grund af en håndboldkamp medførte 

mange reaktioner.  

(Emnet er tidligere omtalt i 1. hv. 2005, 1.hv. 2006, 1. hv. 2007, og fra 1. 

hv. 2008 til 1. hv. 2010 og igen fra 1. hv. 2011) 

 

X Factor 

Da X Factor løb over skærmen for sjette gang, medførte det i lighed med 

tidligere år en række klager over programmet. En del af klagerne gik på, at 

deltagere eller værter i programmet opførte sig uanstændigt eller var 

dårlige rollemodeller for unge. F.eks. blev der klaget over, at der blev vist 
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rygende deltagere og dommere, og at Thomas Blachman bandede for 

meget og var for hård ved deltagerne. En anden del af klagerne gik på 

afstemningerne, hvor flere seere fandt det mistænkeligt, at de tre 

dommere hver havde én deltager med i finalen. 

(Emnet har været omtalt i rapporterne for første halvår 2008-2011) 
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Bilag 3 

 

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 Bilag 2. Er det en konkret sag, der handler 

om god presseskik og/eller brud på DR’s Programetik, er der to muligheder 

for at anke 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. 

Pressenævnet afsagde i første halvår af 2013 kendelse i fem sager vedr. 

DR. I to af disse sager udtalte nævnet kritik af DR. Her er udviklingen på 

årsplan siden 2007: 

 

2007 2 

2008 4 

2009 1 

2010 5 

2011 6 

2012 7 

2013 (1.hv.)                           2 
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Nævnet havde i august yderligere fire DR-sager under behandling. En 

opdateret oversigt over kendelserne kan ses på dr.dk/etik. 

 

Klage over Detektor på P1 d. 3. oktober 2012. 

 Afgjort den 18. januar 2013. Kritik af DR. 

Berlingske Tidende skrev i en forsideartikel i september 2012, at 45.000 

danskere de seneste år er blevet syge af frugt og grønt. DR's Detektor-

redaktion tog efterfølgende fat i sagen, og i indslag i såvel Radioavisen på 

P1 som i ’P1 Morgen’ samt på dr.dk den 3. oktober 2012, citerede man 

Fødevarestyrelsen for, at det i stedet drejede sig om 10.000 syge. 

Herved kritiserede DR, ifølge Pressenævnet, Berlingskes journalistiske 

arbejde, og DR burde have forelagt oplysningerne om de reviderede tal for 

Berlingske inden offentliggørelse af indslagene. Pressenævnet udtalte 

derfor kritik af DR for ikke at have ladet Berlingske komme til orde. 

Berlingskes redaktør Jens Grund medvirkede i 'Detektor' den 9. oktober, 

hvor han forklarede baggrunden for, at Berlingske havde bragt tallet 

45.000. Detektors vært oplyste, at Berlingske havde anvendt 

Fødevarestyrelsens egne tal, og derfor ikke kunne klandres for de 

estimerede 45.000 og beklagede samtidig, at Berlingske ikke var blevet 

hørt forud for indslagene, der blev bragt den 3. oktober. 

DR beklagede herefter også i Radioavisen den 17. oktober og på dr.dk den 

23. oktober, at Berlingske burde have været forelagt kritikken af deres 

artikel forud for indslagene, samt at Berlingske netop havde anvendt 

Fødevarestyrelsens egne tal. 

Pressenævnet pålagde DR at læse afgørelsen op i Detektor og i Radioavisen 

på P1 samt at bringe Pressenævnets tekst på dr.dk. Teksten til oplæsning 

lød således: 

”Pressenævnet har i en kendelse kritiseret DR for at stille Berlingske i et 

dårligt lys ved ubegrundet at sige, at avisens tal ikke var korrekte. 

Det drejer sig om artiklen ”45.000 danskere er de seneste år blevet syge af 

frugt og grønt” fra 30. september 2012. Den 3. oktober havde DRs 

Detektor-redaktion indslag i såvel Radioavisen på P1 som P1 Morgen, hvor 

der blev sagt, at det ikke var 45.000, der var blevet syge af frugt og grønt, 
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men at det kun drejede sig om 10.000. Det til trods for, at 

Fødevarestyrelsens rapport giver belæg for de 45.000. 

Pressenævnet kritiserer Detektor for at være alt for lang tid om at rette 

fejlen og siger også i sin kendelse, at DRs kritik af Berlingskes 

journalistiske arbejde kan være skadelig for avisen. 

De kan læse mere om afgørelsen på www.pressenaevnet.dk”  

 

Klage fra PenSam over indslag i TV Avisen den 5. september 2012.  

Afgjort den 19. februar 2013. Ikke kritik af DR. 

TV Avisen bragte den 5. september 2012 et indslag om en kunde hos 

pensionsselskabet PenSam, som i flere år ikke havde adgang til oplysninger 

om sin opsparing hos PenSam. Af indslaget fremgik det bl.a., at 103.000 

kroner var forsvundet fra kundens konto. Endvidere blev det i speaken i 

indslaget bemærket, at casepersonen nu er "kommet ud af PenSam, men 

hun blev aldrig tilskrevet renter af de penge, der forsvandt”. Historien blev 

også omtalt i en artikel på dr.dk. 

PenSam klagede over, at oplysningen om, at kunden havde mistet 103.000 

kroner, ikke var forelagt PenSam inden offentliggørelse, ligesom 

oplysningen ifølge PenSam var usand. Forsikringsselskabet klagede også 

over, at oplysningen om, at pengene ikke var blevet forrentet, var usand. 

PenSam anmodede på baggrund af de påståede faktuelt forkerte 

oplysninger om genmæle. 

Pressenævnet konkluderede i sin kendelse, at DR ikke havde forbrudt sig 

mod de vejledende regler for god presseskik, da DR i såvel tv-indslaget 

som i artiklen på dr.dk havde citeret PenSam for, at ingen kunder har 

mistet penge, ligesom PenSam havde afslået at medvirke i indslaget. 

Pressenævnet fandt det således ikke dokumenteret, at PenSam ikke var 

forelagt de kritiske oplysninger, som blev bragt i indslaget og i artiklen. 

Pressenævnet afviste ligeledes PenSams anmodning om genmæle, idet 

oplysningerne i PenSams genmæletekst ifølge Pressenævnet ikke tilføjede 

væsentligt nyt til PenSams oplysning i indslaget og artiklen om, at ingen 

kunder havde tabt penge. 

 

http://www.pressenaevnet.dk/
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Klage over "Det store fupnummer" sendt på P1 den 1. november 2012. 

Afgjort d. 19. marts 2013. Ikke kritik af DR. 

To medvirkende klagede til Pressenævnet over programmet "Det store 

fupnummer på P1", der handlede om kritikken af den officielle forklaring 

om angrebet på World Trade Center den 11. september 2001. 

Klagerne mente, at programmets formål var at miskreditere dem, fordi de 

er skeptiske over for den officielle 9/11-forklaring. Blandt andet blev der 

klaget over, at en DR-journalist, Ole Retsbo, der tidligere har skrevet en 

kritisk bog om "9/11-skeptikerne", i udsendelsen sammenlignede klagerne 

med holocaust-benægtere med følgende formulering: 

”Det minder om, uden at jeg overhovedet vil sammenligne, men det minder 

om det fænomen, der hedder holocaust-benægtere …, som jo er 

karakteriseret ved, at de benægter, at jødeudryddelserne fandt sted under 

2. Verdenskrig med henvisning til et teknisk argument, nemlig at ovnene i 

Auschwitz ikke var store nok til at udslette så mange jøder”. 

Der blev endvidere klaget over, at Ole Retsbo i udsendelsen både havde 

rolle som ekspert, der skulle give 9/11-skeptikerne modstand, og som 

tilrettelægger i programmet i form af sin rolle som journalist i DR. 

Pressenævnet udtalte ikke kritik af DR med følgende begrundelse: 

"[Person A] (Ole Retsbo, red.) bliver i udsendelsen præsenteret som 

journalist og ekspert på det pågældende område. Speakeren nævner 

videre, at han og [Person A] kender hinanden. Med baggrund i 

præsentationen af [Person A] finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at 

DR herved ikke har udvist tilstrækkelig kildekritik. Det står således klart for 

lytteren, at [Person A] optræder i udsendelsen i kraft af sin baggrund som 

ekspert og ikke som journalist på DR. 

Det fremgår af udsendelsen, at [Person A]s udtalelser kan være farvet af 

det forhold, at han har skrevet en bog, der modsiger skeptikere af angrebet 

på World Trade Center den 11. september 2001. Nævnet finder, at den 

påklagede udtalelse er [Person A]s personlige vurdering og ikke en faktisk 

oplysning, hvorfor der ikke foreligger en tilsidesættelse af god presseskik. 

Udtalelsen kommer i umiddelbart tilknytning til klagernes egne oplysninger, 

og nævnet finder ikke, at udtalelsen – eller de i øvrigt bragte oplysninger – 
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er af en sådan karakter, at DR burde have efterprøvet oplysningerne ved at 

forelægge dem for klagerne med henblik på en kommentar." 

Se ankesagen herom på s. 40. 

 

Klage over Kontant på DR1 om flyttemand den 20. november 2012.  

Afgjort den 16. april 2013. Ikke kritik af DR. 

En flyttemand klagede til Pressenævnet over Kontant-udsendelsen 

"Flyttemanden går igen” på DR1 samt tilhørende artikler på dr.dk. 

Flyttemanden mente, at Kontant i udsendelsen bragte udokumenterede 

påstande, og at udsendelsen alene havde til hensigt at skade ham og 

havde karakter af personforfølgelse. 

Kontants udsendelse omhandler flyttemandens forretningsmetoder, som 

tidligere var blevet omtalt af Kontant. I den nye udsendelse udtaler en 

række tidligere kunder sig kritisk om flyttemandens forretningsmetoder, 

ligesom flyttemanden i udsendelsen bliver beskrevet af værten som "kendt 

og berygtet som Danmarks værste flyttemand." 

Pressenævnet udtalte ikke kritik af DR, da alle oplysninger var efterprøvede 

og forelagt flyttemanden før udsendelsen. 

 

Klage over Kontant på DR1 om firmaet Dubli, sendt den 30. oktober 2012. 

Afgjort den 21. maj 2013. Kritik af DR (dissens). 

Forbrugermagasinet Kontant handlede den 30. oktober 2012 om det 

internetbaserede selskab Dubli, der består af en række selskaber, herunder 

DubLi Inc, DubLi Network og DubLi.com. 

Efter, at redaktionen havde afvist firmaets kritik af udsendelsen, klagede 

advokat Michael Vilhelm Nielsen til Pressenævnet på vegne af Dubli. 

Kritikken gik på, at udsendelsen fremkom med en række faktuelt forkerte 

oplysninger, og at programmet i det hele taget var unfair over for Dubli og 

dets direktør. Der blev også klaget over, at Kontant i udsendelsen bragte 

interviews med anonymiserede personer, der efter eget udsagn var bange 

for repressalier. 

Pressenævnet afviste firmaets påstande om brud på god presseskik med en 

undtagelse. Ifølge nævnet måtte man som seer få den opfattelse, at to 
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personer i udsendelsen optrådte anonymt af frygt for repressalier fra Dubli, 

hvilket DR ifølge nævnets flertal ikke kunne godtgøre. DR blev derfor pålagt 

at offentliggøre følgende: 

"DR får kritik for udsendelse om DubLi Inc, DubLi Network og DubLi.com. 

Det drejer sig om programmet Kontant sendt tirsdag den 30. oktober sidste 

år. Programmet handlede om et særligt forretningskoncept, et network 

marketing, hvor firmaet på et hvervemøde har reklameret for konceptet for 

at få nye interesserede til at investere i det. 

I udsendelsen optrådte blandt andet to anonyme kilder. 

Den ene fik spørgsmålet ”…så du frygter simpelthen for din sikkerhed?” og 

hertil svarede den pågældende: ”Ja, det gør jeg, det er der ingen tvivl om.” 

Om den anden anonyme kilde oplyste værten i Kontant: ”Denne unge 

mand har henvendt sig til os efter mødet i Odense. Han vil gerne være 

anonym af frygt for repressalier.” 

Udsendelsen kan på disse punkter give seerne det indtryk, at det er DubLi 

Inc, DubLi Network og DubLi.com, de anonyme kilder frygtede, men sådan 

forholder det sig ikke. 

Derfor får DR kritik af Pressenævnet.” 

 

b. Ankesager for lytternes og seernes redaktør 

I samtlige 11 ankesager der er afsluttet i 1. halvår blev indstillingen fulgt af 

generaldirektøren. Klagerne fik helt eller delvist medhold i fire af sagerne.  

Fire af klagerne havde også mulighed for at gå til Pressenævnet. Det 

benyttede kun en af de fire sig af. 

Når antallet af ankesager har været faldende de seneste år, skyldes det en 

bevidst indsats for at løse sager så tidligt som muligt samt løbende forsøg 

på tidligt at informere de klagere, der skønnes ikke at have nogen 

mulighed for at få medhold. 

 

Klage over skjult reklame i Magasinet Penge den 5. september 2012. 

Afgjort den 31. januar 2013. Afvist. 

En seer klagede over et indslag i Magasinet Penge, sendt d. 5. september 

2012. En kvinde medvirkede i udsendelsen som eksempel på en 
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bankkunde, der havde opnået en stor fordel ved at skifte bank fordi 

rentesatsen på et boliglån var blevet væsentligt lavere. Under store dele af 

indslagets speak og interviewet med kvinden blev der vist dækbilleder fra 

en tøjbutik, hvor hun var på indkøb. Seeren mente, at indslaget indeholdt 

reklame for den tøjbutik, som casepersonen besøgte. Konkret klagede 

seeren over, at butikkens navn og logo var synligt på en indkøbspose. 

Lytter- og seerredaktøren afviste klagen med følgende konklusion: 

"Det var redaktionelt relevant at bruge indkøbsbillederne i indslaget, men 

det havde klart været bedre, hvis man havde sikret sig, at navnet var helt 

usynligt. Det faktisk sendte er tæt på at indebære en overtrædelse af 

reklameforbuddet. Det skyldes især, at optagelserne fra butikken udgjorde 

en så stor del af indslagets billedside. Den meget korte visning er imidlertid 

ikke i sig selv nok til at udgøre en overtrædelse af forbuddet mod reklamer. 

Visningen af butiksnavnet på en indkøbspose sker uden tydelig fokusering 

og er netop så kort, at der ikke ud fra en samlet vurdering er tale om en 

overtrædelse af DR's etiske regler." 

 

Klage over uberettiget kritik i Detektor på DR2 den 30. oktober 2012. 

Afgjort den 31. januar 2013. Afvist. 

Forhenværende centerchef for det nu nedlagte Videns- og Forskningscenter 

for Alternativ Behandling (ViFAB), Helle Lønroth, klagede over et indslag i 

DR2-programmet Detektor, sendt den 30. oktober 2012, samt en 

tilhørende artikel på dr.dk. 

Efter et sent svar fra redaktionen bad klageren den 28. december lytternes 

og seernes redaktør om at tage sagen op. 

Indslaget omhandlede en undersøgelse om danskernes brug af alternativ 

behandling, som var foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SIF). 

Detektor kastede i indslaget et kritisk blik på undersøgelsens definition af 

alternativ behandling og interviewede i den forbindelse Knud Juel fra SIF, 

der stod bag undersøgelsen. Ifølge SIF byggede undersøgelsens 

kategorisering af alternative behandlingsformer på input fra ViFAB, hvorfor 

Detektor kontaktede ViFAB for at få præciseret, hvordan ViFAB definerede 

begrebet alternativ behandling. Helle Lønroth of ViFAB ønskede ikke at 
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deltage i programmet og henviste i den forbindelse til, at ViFAB ikke var 

ansvarlig for rapporten fra SIF. 

Helle Lønroth klagede over, at Detektor i indslaget omtalte ViFAB, selvom 

ViFAB ifølge Helle Lønroth ikke på nogen måde var ansvarlig for den 

undersøgelse, som indslaget omhandlede. Hun fremførte bl.a., at Detektor 

fremstillede sagen således, at ViFAB havde andel i undersøgelsen, og at 

ViFAB således uretmæssigt blev udsat for kritik på baggrund af et andet 

forskningscenters undersøgelse. 

Lytternes og seernes redaktør afviste klagen med følgende begrundelse: 

"Overordnet behandler Detektors historie imidlertid de involverede parter, 

herunder ViFAB og Helle Lønroth, på en fair måde. 

Det fremgår af forløbet, at der har været kommunikationsproblemer 

mellem redaktionen og Helle Lønroth. Klager er i den forbindelse utilfreds 

med, at hun overhovedet skal inddrages i udsendelsen. 

Det hører imidlertid med til vurderingen heraf, at ViFAB - i kraft af sin rolle 

som et offentligt finansieret videnscenter for alternativ behandling - må 

kunne forventes at være til rådighed for medierne i en historie, der netop 

omhandler definitionen af alternativ behandling. 

ViFAB og Helle Lønroth havde rig mulighed for i et interview at redegøre for 

egen holdning (eller fravær heraf) til SIF-undersøgelsen og til Detektors 

historie, hvilket man altså afslog. At Knud Juel fra Statens Institut for 

Folkesundhed direkte henviser til ViFAB som ophav til undersøgelsens 

kategorisering af alternative behandlingsformer understreger blot, at det 

var relevant for Detektor at omtale ViFAB i indslaget på DR2 og i artiklen på 

dr.dk." 

 

Klage over indslag i TV-Avisen og artikler på dr.dk d. 16.-17. oktober 2012. 

Afgjort den 15. marts 2013. Medhold. 

TV-Avisen fortalte i to indslag d. 17. og 18. oktober 2012 om en sag, hvor 

en person - ifølge indslaget - fejlagtigt var blevet erklæret hjernedød af 

lægerne på Aarhus Universitetshospital efter en trafikulykke. 

Det fik en overlæge, der i øvrigt ingen relation har til den konkrete sag, 

til at klage over TV-Avisens omtale af sagen. Klageren fremførte, at ingen 
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personer fra hospitalet kom til orde i udsendelsen, samt at det ikke i 

indslaget blev dokumenteret, at patienten rent faktisk var erklæret 

hjernedød i henhold til hjernedødskriteriet, og at indslaget - blandt andet i 

kraft af sin korte form - såede tvivl om hjernedødsundersøgelsens 

sikkerhed. 

Først efter at lytternes og seernes redaktør havde rykket DR Nyheder for et 

svar på kritikken, vendte redaktionen tilbage til klageren med et svar. Her 

beklagede man, at man ikke havde forelagt påstanden om, at patienten 

fejlagtigt var blevet erklæret hjernedød for hospitalet, men at man i øvrigt 

stod ved historien. Klageren ankede herefter til lytternes og seernes 

redaktør, som i sin indstilling konkluderede følgende: 

"Problemet med indslagene var ikke, at de indeholdt faktuelt forkerte 

oplysninger, men derimod at de anvendte formuleringer betød, at man som 

seer ikke fik oplyst, om der var tale om, at lægerne havde gennemført en 

egentlig hjernedødsundersøgelse med et forkert resultat. Denne oplysning 

findes heller ikke i de to artikler om sagen, der fortsat ligger på dr.dk: 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/17/214434.htm 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/17/210253.htm 

Hospitalet har oplyst, at der ikke var tale om, at en 

hjernedødsundersøgelse blev gennemført med en forkert konklusion. Der 

var alene tale om, at en læge på et for tidligt tidspunkt orienterede de 

pårørende på grundlag af sin formodning. Som sagen er oplyst, er der 

ingen grund til at betvivle denne forklaring. 

Da diskussionen om hjernedødskriteriet er væsentlig, er det relevant, at DR 

udviser ekstra forsigtighed og herunder sørger for, at arkiver og blivende 

omtaler af sagen ikke senere kan give misforståelser. Det kan ske ved at 

bringe nedenstående præcisering, som dels bør tilføjes de to artikler og 

dels bringes på Fejl og Fakta-siden på dr.dk: 

"Præcisering: Ingen fejl i hjernedødsundersøgelse 

I TV-Avisen den 17. og 18. oktober og i flere artikler på dr.dk har DR 

omtalt, at en ung mands pårørende i 2002 fejlagtigt fik oplyst af lægerne 

på Aarhus Universitetshospital, at han var hjernedød efter en alvorlig 

ulykke. 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/17/214434.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/17/210253.htm
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Det er en korrekt gengivelse, men DR vil gerne præcisere, at den omtalte 

samtale med de pårørende fandt sted før selve hjernedødsundersøgelsen 

var lavet. 

Lægerne har senere beklaget, at de informerede familien ud fra en tidlig - 

og altså forkert - formodning. Der var altså ikke tale om, at en 

hjernedødsundersøgelse var gennemført med et misvisende resultat."" 

 

Klage over dokumentaren "Jødehad i Danmark?" på DR2, sendt den 4. 

marts 2013. Samlet svar til tre klagere. Afgjort den 5. april 2013. Afvist. 

Flere seere klagede over dokumentarprogrammet "Jødehad i Danmark?", 

som blev sendt den 4. marts på DR2. Da redaktionen afviste kritikken, 

ankede tre klagere til lytternes og seernes redaktør. Dokumentaren 

handlede om chikane og vold mod danske jøder samt danske jøders 

generelle frygt for at færdes i København. 

Klagerne mente, at programmet udstillede danske jøder som paranoide, og 

at programmet i øvrigt negligerede problemerne med antisemitisme i 

Danmark. Klagerne var især utilfredse med, at der i programmet 

medvirkede en caseperson, som iført kalot - og uden at blive chikaneret 

eller råbt efter - gik igennem Københavns gader. Klagerne mente, at 

programmet på den baggrund fejlagtigt konkluderede, at jødehad ikke er et 

problem i Danmark. 

Derudover blev der klaget over, at dokumentaren mistænkeliggjorde 

Mosaisk Trossamfunds opgørelse over antisemitiske hændelser, at 

formanden for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Fahti El-Abed, 

medvirkede, og at der uden saglig begrundelse blev vist billeder fra 2. 

verdenskrig, som ifølge klager understregede programmets præmis om, at 

danske jøder er paranoide. 

Lytternes og seernes redaktør afviste samtlige klagepunkter med bl.a. 

følgende begrundelser: 

"Omtalen af Mosaisk Trossamfunds registreringer af overfald med 

antisemitisk motiv var fair og lå klart indenfor rammerne af en almindelig 

kildekritisk behandling. Samtidig får formanden får god lejlighed til at 

svare. 
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Dokumentaren betvivler ikke forekomsten af chikane og overfald motiveret 

af antisemitisme – hverken eksplicit eller implicit. 

Der er heller ikke grund til at kritisere programmets brug af Fathi El-Abed 

som kilde, ligesom omtalen af jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig, indgår 

i en relevant kontekst. 

Klagerne har ret i, at den gennemførte test (hvor en kalotklædt testperson 

vandrede rundt i København) ikke dokumenterer, hvorvidt danske jøder 

chikaneres eller ej. Men da der netop ikke i udsendelsen konkluderes noget 

generelt på baggrund af testens resultat og da vandringen i sig selv er 

nøgternt beskrevet, er der ikke tale om en fejl, som kræver berigtigelser 

eller beklagelser." 

 

Klage over historie om migrænepatienter den 24. januar 2013.  

Afgjort 18. april 2013. Medhold. 

DR bragte den 24. januar 2013 en række historier i Radioavisen, på DR 

Update og på dr.dk om behandlingen af migrænepatienter i Danmark. I 

indslagene og på dr.dk blev det oplyst, at syv ud af ti danskere, der lider af 

migræne, bliver fejlbehandlet. 

Michael Dupont, der er formand for Lægeforeningens 

lægemiddeludvalg, klagede over, at der ikke var belæg for påstanden og at 

de praktiserende læger derfor blev udsat for kritik på et forkert grundlag. 

Lytternes og seernes redaktør imødekom klagen. Han indstillede derfor, at 

følgende beklagelse og berigtigelse bliver bragt på Fejl og Fakta-siden på 

dr.dk og dr.dk/nyheder: 

"[Rubrik] 

Rettelse til historie om behandling af migrænepatienter d. 24. januar 

[Brødtekst] 

DR bragte den 24. januar i Radioavisen, på DR Update og i artikler på dr.dk 

en historie om fejlbehandling af migrænepatienter i Danmark. I indslagene 

og artiklerne blev det sagt, at syv ud af ti migrænepatienter behandles 

forkert af deres praktiserende læge. Dette udsagn var der ikke belæg for. 

Tallene stammer fra det tyske Migræne Kirurgisk Center og er alene 

baseret på tidligere internationale undersøgelser. Det omfatter også 
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patienter, der ikke får tilstrækkelig behandling - blandt fordi mange slet 

ikke opsøger egen læge, selvom de har symptomer på migræne.  

DR Nyheder beklager den fejlagtige fremstilling." 

 

Klage over Kontant den 7. maj 2013 på DR 1. Afgjort 26. juni 2013. Afvist. 

Kommunikationsdirektør i Post Danmark, Morten Nielsen, klagede over 

Kontant-udsendelsen "Ingen post til tiden", der handlede om Post 

Danmarks omdelingsservice og gebyr for importbehandling. 

Kommunikationsdirektøren klagede for det første over, at udsendelsen 

bagatelliserede de udgifter, som Post Danmark har ved at toldbehandle 

pakker fra udlandet. For det andet klagede han over, at udsendelsen 

fremstillede Post Danmarks omdelingsservice i et urimeligt dårligt lys, og 

for det tredje over at udsendelsen uden dokumentation påstod, at det 

faldende antal postforsendelser via Post Danmark skyldes kundernes 

utilfredshed med virksomhedens serviceniveau. 

Lytternes og seernes redaktør afviste klagepunkterne med henvisning til, at 

Post Danmark i udsendelsen fik god mulighed for at svare på kritikken. Han 

bemærkede dog også, at udsendelsen rummede et par mindre alvorlige 

stramninger, som med fordel kunne have været undgået. På den baggrund 

lød konklusionen: 

"Ingen af disse stramninger var i sig selv alvorlige og ingen af dem indebar 

brud på god presseskik. Selvom den samlede klage således må afvises, er 

der grund til at redaktionen arbejder med at undgå disse stramninger, som 

kun forringer det journalistiske produkt." 

 

Klage over "Aktion socialt bedrageri", sendt i januar-marts 2013 på DR1. 

Afgjort den 8. maj 2013. Delvist medhold. 

Udsendelsesrækken "Aktion socialt bedrageri" omhandlede borgeres mulige 

snyd med sociale ydelser. Serien fulgte kommunale kontrolmedarbejdere, 

der forsøgte at afsløre socialt bedrageri. En seer klagede i flere omgange til 

redaktionen over udsendelsesrækken, som han fandt kritisabel på flere 

punkter. 

Undervejs i udsendelsesrækken - og sideløbende med en række kritiske 
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henvendelser - foregik der en offentlig debat om serien. Som udløber 

heraf blev udsendelsens introspeak ændret, og redaktionen lovede at tage 

en række specifikke kritikpunkter op til behandling i senere afsnit. 

Den 23. marts indsendte klageren en samlet anke over den endelige 

programrække til lytternes- og seernes redaktør: 

For det første blev der klaget over udsendelsens videreformidling i 

introspeaken af et skøn for hvor mange penge, der hvert år 

uberettiget udbetales i sociale ydelser. 

For det andet blev der klaget over, at udsendelserne ikke i tilstrækkelig 

grad stillede sig kritiske over for myndighedernes fortolkning og 

håndhævelse af reglerne på området. Klageren mente således, at hele 

serien gav en uforsvarlig gengivelse af de socialretlige og 

retssikkerhedsmæssige aspekter af kontrolenhedernes arbejde. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderede i sin indstilling: 

"Klagen over seriens tal for omfanget af det sociale bedrageri, var relevant 

i den forstand, at usikkerheden i skønnene ikke blev understreget fra 

starten. Da redaktionen i efterfølgende afsnit understregede usikkerheden 

omkring skønnet og da man i det næstsidste afsnit gennemgik problemerne 

med at opgøre bedrageriets omfang, er der ikke grundlag for at stille 

yderligere krav til rettelser, præciseringer mv. 

Klagen over, at serien kunne efterlade seerne med en helt forkert 

opfattelse af gældende ret, var klart berettiget for så vidt angår de første 

afsnit. Da redaktionen i senere afsnit fremhævede diskussionen om, 

hvorvidt kontrolmedarbejderne havde optrådt korrekt - og specielt da man i 

det ottende afsnit med en sagkyndig gik tilbage til de mest omdiskuterede 

sager - er der imidlertid ikke grundlag for at stille yderligere krav til 

rettelser, præciseringer mv. Klagerne har ganske vist ret i, at det var en 

journalistisk svaghed ved serien, at den ikke også specifikt berørte 

problemstillingen om den såkaldte selvinkriminering - altså retten til i visse 

tilfælde ikke at udtale sig - men jeg antager, at dette emne dækkes i andre 

udsendelser." 
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Klage over "Det store fupnummer" sendt på P1 den 1. november 2012. 

Afgjort den 13. maj 2013. Afvist. 

DR sendte den 1. november på P1 en udsendelse om de såkaldte 

konspirationsteorier om World Trade Center-angrebet den 11. september 

2001. I udsendelsen medvirkede DR-journalist Ole Retsbo i rollen som 

ekspert, idet han tidligere har udgivet en bog om emnet. I udsendelsen 

medvirkede også klagerne, Niels Harrit og Pernille Grumme, der selv er 

fortalere for en række konspirationsteorier. 

I udsendelsen udtalte Ole Retsbo blandt andet: 

"Det, der kendetegner 9/11-konspirationsteorierne, som i øvrigt alle andre 

konspirationsteorier, det er, at de ignorerer de 99 procent informationer, 

som modsiger deres teorier, og så fokuserer de ekstremt meget på én 

procent, der kan umiddelbart se lidt mystisk ud, hvad det så ikke er, når 

det kommer til stykket. 

[…] 

Det minder om, uden at jeg overhovedet vil sammenligne, men det minder 

om det fænomen, der hedder Holocaust-benægtere …, som jo er 

karakteriseret ved, at de benægter, at jødeudryddelserne fandt sted under 

2. Verdenskrig med henvisning til et teknisk argument, nemlig at ovnene i 

Auschwitz ikke var store nok til at udslette så mange jøder." 

Det fik Niels Harrit og Pernille Grumme til at klage over udsendelsen til DR 

og senere til Pressenævnet, som begge afviste klagen (se s.30). Herefter 

klagede de to til lytternes og seernes redaktør - med særlig henvisning til 

DR's egen programetik. Redaktøren konkluderede i sin indstilling, hvor han 

afviste den samlede klage, blandt andet: 

"Det centrale er, at en DR-medarbejder medvirker i udsendelsen og i denne 

sammenhæng klart præsenteres som ekspert og forfatter. Han kommer i 

diskussionen med den vurdering, at tilhængerne af konspirationsteorierne 

om "9/11" ignorerer 99 pct. af de informationer, der modsiger deres 

teorier. Det er en vurdering, som helt forsvarligt kan indgå i en udsendelse, 

der samtidig bringer interviews med fortalere for de såkaldte 

konspirationsteorier.  At det også fremhæves, at det samme 

argumentationsmetode - uden sammenligning i øvrigt - gør sig gældende 



41 

 

for Holocaust-benægterne, kan ikke ændre denne konklusion. 

Vurderingen i udsendelsen kunne ganske vist med fordel have været 

præsenteret i en mindre grov debattone og med andre paralleller. Det er 

efter min opfattelse ikke en debattone, som DR bør promovere. Der var 

imidlertid ikke tale om noget brud på DR's Programetik, sådan som 

klagerne har hævdet. Der er derfor heller intet grundlag for, at DR af den 

grund beklager eller på nogen måde forpligtes til at lave de særlige nye 

udsendelser med Niels Harrit m.fl., som der er stillet krav om." 

 

Klage over indslag om kapitalpension i Magasinet Penge den 6. marts 2013 

på DR1. Afgjort den 13. maj 2013. Delvist medhold. 

Magasinet Penge handlede den 6. marts om den lovændring, der 

indebærer, at kapitalpensionen i sin nuværende form afvikles og bl.a. 

erstattes af en såkaldt aldersopsparing. I udsendelsen medvirkede to 

casepersoner, der fik deres pensionsforhold gennemgået af en 

privatøkonomisk ekspert. 

En seer klagede over, at konsekvenserne for casepersonerne ved 

afviklingen af kapitalpensionen blev fremstillet misvisende, og fejlagtigt 

efterlod seerne med det indtryk, at de nye regler gjorde det markant 

dyrere at spare op på en aldersopsparing end på den gamle kapitalpension. 

Efter at Penge-redaktionen havde afvist kritikken, ankede klageren. Lytter- 

og seerredaktøren gav klageren delvis medhold i, at udsendelsen efterlod 

seerne med et misvisende indtryk af de nye regler, men han påpegede 

samtidig, at der ikke var tale om konkrete, faktuelle fejl i forhold til 

vejledningen af casepersonerne. 

Han indstillede derfor, "at redaktionen i den kommende dækning af dette 

aktuelle område er særligt opmærksomme på at få forklaret reglerne 

omkring den nye alderspension (...)". Dette skete under sagens behandling 

på tilfredsstillende vis i udsendelsen "Pas på pensionen", som blev 

sendt den 24. april. 
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Klage over "Fem nedslag i den kolde krig" (3:5), sendt d. 10 april 2013 på 

DR K. Afgjort den 11. juni 2013. Afvist. 

Tredje afsnit af udsendelsesrækken "Fem nedslag i den kolde krig" på DR K 

omhandlede Cubakrisen i 1962. I udsendelsen medvirkede lektor ved Saxo 

Instituttet på Københavns Universitet, Regin Schmidt, som fortalte forløbet 

omkring Cubakrisen. 

Regin Schmidt fortalte blandt andet, at den daværende amerikanske 

præsident John F. Kennedy og dennes bror, Robert F. Kennedy, iværksatte 

en hemmelig krig mod den cubanske leder, Fidel Castro, og at man 

forsøgte at få ham myrdet. 

Svend Aage Nielsen, formand for Kennedy Selskabet, klagede efterfølgende 

over denne udtalelse, som han fandt udokumenteret. Efter at redaktionen 

afviste klagen, ankede klageren til lytternes og seernes redaktør, som 

afviste kritikken med følgende indstilling: 

"Regin Schmidts udtalelser i udsendelsen fremstår klart som en historikers 

faglige vurdering af historiske hændelser. Udtalelsen om, at "man forsøger 

også ved hjælp af CIA at få myrdet Castro," er en fagpersons vurdering af 

de faktiske omstændigheder og en udtalelse, der indgår i en løbende 

diskussion af det historiske forløb. Der er således intet at korrigere eller 

beklage." 

 

I alt 22 klager over DR's påståede venstreorienterede bias.  

Besvaret samlet. Afgjort den 30.juni 2013. Afvist. 

Den samme klager har i mange hundrede henvendelser siden sommeren 

2008 klaget over venstreorienteret bias i DR's udsendelser. Løbende har 

klageren anket afviste og ubesvarede klager til lytternes og seernes 

redaktør, og under korrespondancerne herom har han løbende tilføjet 

yderligere klagepunkter. 

Lytternes og seernes redaktør har senest på denne baggrund udarbejdet en 

indstilling, hvor 22 af de mest konkrete klagesager fra 2013 er blevet 

behandlet. De 22 punkter omfatter et reklamespot om prostitution på DR2, 

en værts kommentar om Facebook, en dokumentar om politiske 

ekstremister, omtale af en video optaget fra en amerikansk helikopter i 
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Bagdad i 2007, en Deadline-debat om energipolitik, et indslag om en 

avisannonce fra Dansk Folkeparti i Aftenshowet, et indslag i Orientering om 

optøjer i Stockholm, omtale af MF Marie Krarups blog om et besøg i New 

Zealand, et citat fra MF Joachim B. Olsen, omtale af Holger Danske-statue i 

Monte Carlo på P3, DR's brug af Ritzau, omtale af Lars Hedegaard-

udtalelser som "rabiate", serien "Frank ser rødt" på DR2, et 

venstreorienteret debatpanel i Deadline, DR's beslutning om at sende 

dramaserien The Newsroom, en Deadline-værts omtale af det amerikanske 

firma Blackwater, politisk slagside i Borgen, indslag i Aftenshowet om 

ekstremisme, omtale af World Economic Forum i Deadline, omtale af den 

amerikanske våbenlobby på dr.dk og en Horisont-udsendelse om Spanien. 

Lytternes og seernes redaktør afviste samtlige klagepunker, idet han i sin 

sammenfattende kommentar til de mange klager konkluderede: 

"Gennemgangen af de 22 kritikpunkter har vist, at der i et tilfælde var tale 

om en væsentlig og meningsforstyrrende fejl (en forkert gengivelse af en 

udtalelse fra Joachim B. Olsen). Denne fejl var hurtigt blevet rettet efter en 

henvendelse fra Liberal Alliance. Der er ingen af de andre 21 kritikpunkter, 

der har peget på problemstillinger, som DR ikke i tilstrækkeligt omfang er 

opmærksom på eller på væsentlige fejl i udsendelserne. 

Det gennemgående træk i [Klagers]s kritik er, at den ser en kraftig 

venstreorienteret slagside i udsendelser og artikler, som er lavet ud fra 

DR's almindelige journalistiske kriterier for balance og fairness. 

Jeg indstiller på denne baggrund, at klagen i sin helhed afvises." 

 

    ---------------------- 


