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Når værdier er i spil 
Dansk public service er under pres. Besparelser 
rammer udbuddet af dansk indhold, mens 
udenlandske tilbud fortsat fylder godt i vores 
mediebrug. Derfor er det afgørende vigtigt, at 
både mediefolk og politikere husker på, at vi i 
særlig grad skal værne om og fremme kendskabet 
til vores kristne værdier i Danmark.

KLF, Kirke & Medier arbejder vedholdende 
med at italesætte vigtigheden af, at der for alle 
aldersgrupper findes kvalitetsindhold om 
kristendommen og det at være et troende 
menneske. Langt fra alle vores ønsker bliver 
opfyldt, men år efter år kan vi i disse 

reaktionsrapporter aflæse en glæde fra 
brugerne over, at kristendommen 

dog stadig sættes på sendefladen. 
Udfordringen bliver så en fremtid, 

hvor særligt DR er ramt af store 
besparelser, men om det ender 
med at gå ud over trosstoffet, 
har vi fortsat tilgode at se. Vi 

håber det naturligvis ikke.
Når vi her i rapporten ser 
tilbage på 2018, er der meget, 

vi kan glæde os over. Nye 
formater er dukket op, 
som brugerne har taget 
til sig og nu er blevet 
fortrolige med. Jeg 
mødte Jesus (DR K), 
De højere magter 
(P1), Adam & Eva 
(DR K), Herrens veje 
(DR1) og I korsets 
tegn (P1) er nogle af 
dem. Programserier, 

som over kortere eller 

længere perioder belyser trosrelevante emner 
fra forskellige vinkler. Det er rigtig godt. Det 
hænger godt sammen med KLFs opfordring til 
medierne om gennem ærlige, åbne og nutidige 
udsendelser at sætte fokus på det levede kristenliv 
og de kristne værdier. At højtiderne fortsat har 
svært ved at finde reelt fodfæste, trækker lidt i 
den modsatte retning.

Udfordringerne ser vi dog også - særligt på 
to områder: Sprog og satire. Ja, det er ikke noget 
nyt, desværre. I et misforstået forsøg på at være 
moderne og folkelige bruger værter på radio og 
tv en jargon, som de burde undlade at bruge. 
Vi har et nuanceret sprog, som kan bruges til 
at udtrykke begejstring eller væmmelse – uden 
at gå til sprogets grimmeste gloser. Medierne 
burde tage kritikken til efterretning, løfte 
niveauet væsentligt og være tro mod de 
retningslinjer, som allerede findes. Skærp den 
interne evaluering med værter og medvirkende. 
Undervis nye værter i god tone. Så vil vi imødese 
en rapport om et år, hvor klager over sproget 
ikke længere tager spalteplads.

Klagerne over satire følger også en kendt 
model. Enten er niveauet langt under bæltestedet, 
eller også er refleksionsniveauet hos de ansvarlige 
ganske enkelt for lavt, når kristne grundværdier 
angribes. Igen et klageområde, som med rettidig 
omhu og omtanke kunne elimineres fra en 
rapport som denne.

I en tid, hvor midlerne til danske indhold er 
under pres, vil vi endnu engang lægge mediefolk 
og politikere på sinde, at vi sammen skal værne 
om vores værdier. Drop berøringsangst og 
fordomme og tænk stort. Vi må gerne være (lidt 
mere) stolte af at være en del af et samfund, der 
bygger på kristne værdier.

REAKTIONSRAPPORT 2018

Med venlig hilsen 

 
Mikael Arendt Laursen

Generalsekretær
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5 nye tiltag modtaget med stor begejstring

Årets absolutte høj-
depunkt for medie-
brugerne var Live fra 
Højskolesangbogen. 
Det var ikke et stort 
seerhit målt i seertal, 
men det var et medie-
brugerhit.

Med De højere mag-
ter har trosstoffet 
fået en central place-
ring på P1. Men pro-
grammet mangler 
rammer, og det kan 
desværre høres.

Adam & Eva er et rig-
tig godt eksempel på, 
at det kan fungere at 
åbne mikrofonen for 
værters holdninger til 
nogle svære etiske di-
lemmaer.

I programserien Jesus 
unge soldater giver 
DR3 et bud på, hvor-
dan man kan formidle 
levende kristendom 
og give et indblik i en 
verden, som mange 
ikke kender og der-
med møder med om-
fattende fordomme.

Når virkeligheden 
trodser fantasien, bli-
ver man overrasket 
som seer. Med Jeg 
mødte Jesus tog jour-
nalisten Charlotte 
Rørth seerne igennem 
hendes oplevelser og 
udfordrede sig selv.

9 10 11 12 13
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MEDIEBRUGERE 
POSITIVE SOM 
ALDRIG FØR

KIRKELIGE 
PROGRAMMER
ER VIGTIGE

Siden KLF, Kirke & Medier 
begyndte systematisk at registrere 
reaktioner i en reaktionsrapport, 
er mediebrugerne blevet mere og 
mere positive. I 2018 bliver der 
uddelt ros og anerkendelse til 
mere end 2/3 af programmerne.

Hvis vi skal pege på ét program, der 
har fået humøret i vejret blandt 
mediebrugerne, er det Live fra 
Højskolesangbogen, der blev sendt 

på den ”smalle” kulturkanal DR K 
den 17. marts 2018. Uden 
konkurrence er programmet det, der 
har fået flest mediebrugere til at 
reagere.
Vi ser desværre også nogle 
tilbagevendende problemer. Det 
største er sproget generelt. 
Mediebrugerne efterspørger i høj 
grad langt bedre sprog fra værter i 
programmerne. Det dykker vi mere 
ned i i Reaktionsrapporten 2018.

De kirkelige programmer og 
programmer med en kirkelig 
”overraskelse” bliver taget vel imod af 
mediebrugerne. 23 procent af alle 
reaktioner er faldet i 
programkategorien kirke og tro. 

Dertil kommer en stribe reaktioner, 
hvor mediebrugerne løfter på hatten, 
når programmer i andre kategorier 
har noget med om kirke og tro. Og 
dermed er det nok også det tema, 
som betyder allermest for 
mediebrugerne i 2018.

Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag blev fejret på flotteste 
vis i hele landet. Men det store finaleshow på DR1 Hele Danmark 
fejrer Kronprinsen skrabede bunden.

Siden 1961 har DR hvert år sendt mindst 
én TV-julekalender. Men det kan disku-
teres om DRs julekalender fra 2018 
Theo & den magiske talisman kan kal-
des ”julekalender”.

24

14-17

22

KNAP HALVDELEN AF 
ALLE KLAGER SKYLDES 
SPROGET I MEDIERNE

Sproget i medierne er det største 
problem, mener mediebrugerne.

Når mediebrugerne ser tilbage på 
2018, var sproget i medierne for 
dårligt. 42% af al ris handler om 
sproget. Det går på tværs af alle 
programmer og alle kanaler. Men det 
tankevækkende er, at det er nogle af 
de programmer, som medierne har 
investeret allermest prestige i. Blandt 
andet Hele Danmark fejrer 
Kronprinsen, X Factor og 
Aftenshowet.

20
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TEKST: STEFAN VASE

Mediebrugere positive som aldrig før
Siden KLF, Kirke & Medier begyndte systematisk at registrere reaktioner i en reaktions-
rapport, er mediebrugerne blevet mere og mere positive. I 2018 bliver der uddelt ros 
og anerkendelse til mere end 2/3 af programmerne.

Hvis vi skal pege på ét program, der har fået humøret i vejret blandt 
mediebrugerne, er det Live fra Højskolesangbogen, der blev sendt 
på den ”smalle” kulturkanal DR K den 17. marts 2018. Uden kon-
kurrence er programmet, hvor DR på 12 timer kom rundt i hele 
landet og rundt i hele Højskolesangbogen, det der har fået flest me-

diebrugere til at reagere. I alt 94 mediebrugere indsendte reaktio-
ner – svarende til 15 procent af alle reaktioner. Det bringer os ikke 
op på topscoren fra sidste år – det var også Herrens Veje med 124 
reaktioner. Men det er det program, som i reaktionsrapportens hi-
storie har fået mest ros. Af de 94 reaktioner var de alle ros. Mere 

TEKST: STEFAN VASE

Mediebrugere har tilgivet Herrens Veje

1. sæson af Herrens Veje fik en noget lunken modtagelse af mediebrugerne. Men me-
get tyder på, at mediebrugerne og 2. sæson af Herrens Veje har fundet hinanden...

Ved afslutningen af 1. sæson af Herrens Veje proklamerede ide-
manden bag, Adam Price, at vi med 2. sæson af ”præsteserien” 
skulle ”op i lyset”:

”Vi vil op i lyset, vi vil ind i livet – både det evige og det, der er 
lige nu og her mellem os mennesker her på jorden og mel-
lem karaktererne i serien. Jeg tror, det bliver en 
voldsom og dramatisk rejse – og forhåbentlig 
også en dyb rejse.”

Det er som om, at serien dermed har fun-
det sin berettigelse, hvis man spørger me-
diebrugerne. I Reaktionsrapporten 2017 
var kritikken af Herrens Veje tydelig. Der 
blev bandet for meget, for eksplicitte sex-
scener og en overkarikeret skildring af en 
præstefamilie, som ingen af brugerne kunne 

genkende. Fordelingen af ris og ros var tæt på 50/50 med en lille 
overvægt af ris.

Fik en ny chance
Denne gang er der ros fra næsten to ud tre. Men inden vi 

klapper i hænderne over det, er der ingen tvivl om, 
at Herrens Veje har mistet seere fra sæson 1 til 2. 

Både blandt seerne i det hele taget (797.200 så i 
gennemsnit 1. sæson, 633.600 så i gennemsnit 
2. sæson), men også blandt mediebrugerne i vo-
res undersøgelse. For det første har vi fået fær-
re reaktioner om Herrens Veje, for det andet 
har vi modtaget flere tilkendegivelser fra me-
diebrugerne på Facebook, at de ikke ser med:

FOTO: TINE HARDEN
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end 1/5 af al ros i 2018 blev givet til Live fra Højskolesangbogen.
Og det er som om, at Live fra Højskolesangbogen har sat gang 

i en positiv tendens blandt mediebrugerne: Adam & Eva (DR K), 
Alene i vildmarken (DR1) og Jeg mødte Jesus (DR K) har generelt 
fået rigtig meget ros. Knap 19 procent af rosen i 2018 tilfaldt de tre 
programmer.

Når vi laver nogle tværsnit i reaktionerne, ser vi et tilsvarende 
billede. Vi placerer dels reaktionerne i nogle programkategorier og 
dels i nogle temaer.

76 procent af reaktionerne falder i programkategorierne doku-
mentar, underholdning samt kirke & tro. Mens hele 85 procent 
af al ros falder i disse kategorier.

70 procent af reaktionerne berører temaer som programind-
hold og sendeflade. Det er her, at mediebrugerne typisk reagerer 
over enten nogle medvirkende, nogle budskaber, programmet i sig 

selv eller placeringen i sendefladen. 84 procent af al ros falder i de 
to førnævnte kategorier.

På de følgende sider vil vi dykke yderligere ned i noget af det, 
der for alvor har bragt smilene frem ude i landet.

Britta

Dejligt at få lov til at synge så længe og fordi det 
er så omfattende med indbudte gæster, politikere 
og højskoleforstander og deres forhold til sang og 
højskolesangbogen. Tænk at vi er så privilegerede 
at vi kan få lov til at sidde i vore egne stuer og 
synge sammen med hele Danmark, hvis vi har 
lyst. Stor tak for dette arrangement!

Helle

Efter at have været med på første sæson, er 
fravalget let ... ser den ikke 😬

Andre havde egentlig afskrevet Herrens Veje, men gav den en ny 
chance.

Lisbeth

Den fangede mig ikke rigtigt. Men giver den en ny 
chance i aften.

Det bemærkelsesværdige er, at dem, der egentlig var skuffet over 
1. sæson, er mere positive i forhold til 2. sæson:

Susanne

Jeg sprang også fra på første sæson, og giver den 
nu en chance. Fandt ikke rigtig essensen af dens 
budskab og har nu også valgt at se den med nye 
briller. [..] Glæder mig til næste episode.

Et omdrejningspunkt i 2. sæson var karakterernes håndtering og 
bearbejdning af Augusts død. Det kunne mange af mediebrugerne 
rigtig godt li’:

Minna

I sæson er hovedtemaet "Tabet af August". Her er 
der meget mere dybde end i sæson 1.

Når alt kommer til alt
Serien får stadig hug for sproget, sexscenerne og karikaturen. Men 
når alt kommer til alt – da sidste afsnit blev sendt den 16. decem-
ber 2018 – var der en grundlæggende tilfredshed med serien:

Ellen

Fantastisk serie. En moderne families problemer 
med alt, hvad det indebærer. Dybe religiøse over-
vejelser og en forløsende slutning. Der er noget 
til eftertanke. De allerbedste skuespillere leverer 
præstationer, som man bliver helt fanget ind i 
handlingen. Tak for den.

Susanne

Specielt anden sæson har rørt mig dybt og har 
grædt mig igennem hvert afsnit, da der var så 
meget jeg kunne genkende fra mig selv.
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5 nye tiltag modtaget med 
stor begejstring
2018 har budt på fem nye programmer, som mediebru-
gerne i den grad har taget imod med stor begejstring. Og 
der er håb om mere af det samme.

Selvom der dagligt sendes mange programmer, som har et fast publikum, og det kan være 
svært for nye programmer at slå igennem, så bød 2018 på hele fem nye programmer, som 
har fået sit tag i mediebrugerne.

Årets ubetingede højdepunkt var Live fra højskolesangbogen, der blev sendt på DR K 
den 17. marts 2018. Programmet var ulig alt andet, og det var måske også årsagen til pro-
grammets store gennemslagskraft blandt mediebrugerne.

Et nyt trosprogram på P1 - De højere magter - er også blevet taget vel imod. Det sam-
me er også Adam & Eva - et debatprogram på DR K om tro og etik, hvor ateisten Adam 
Holm og den kristne Eva Selsing krydsede klinger. Sidstnævnte kalder på en fortsættelse.

Få overblik over , hvad mediebrugerne mener om 5 nye programmer fra 2018 på de 
følgende sider.
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Syng fra Højskolesangbogen i 12 timer i fjernsynet? Ikke just op-
skriften på et tv-program, der rydder forsiden på formiddagsavi-
serne og trækker 2 millioner seere. Ikke desto mindre er Live fra 
Højskolesangbogen, der blev sendt den 17. marts 2018 på DR K, 
et monsterhit blandt mediebrugerne.

Nyskabelse er et nøgleord, når det gælder Live fra 
Højskolesangbogen. Det var fantastisk modigt af DR at afsætte en 
hel dag og rigtig mange ressourcer på at få os til at synge sammen. 
Der blev gjort plads til samtaler og indslag, hvor den danske sang-
tradition, historie og sangskat kom i fokus. Seerne var fortrinsvist 
ældre over 65 år, men ude på lokationerne – på Dokk1 i Århus, 
Ryslinge Højskole mellem Odense og Svendborg og Vartov i 
København – var alle aldre repræsenteret. Det viser, at her rører 
DR ved noget, som i den grad kan samle danskerne. Rigtig flot!

Live fra Højskolesangbogen brød med konventionerne om, hvor-
dan tv skal laves. De fleste eksperter ville advare mod så langt et 
program uden plot, uden klimaks og uden, at der var nogen, der 
skulle stemmes hjem. Programmet var et mål i sig selv. Programmet 
flød med musikken. Måske er det netop derfor, at så mange me-
diebrugere reagerede:Fordi fjernsynet i den grad overraskede os 
og brød med vores forventninger. Det ville ikke fungere hver dag, 
men en gang i mellem – og gerne igen!

Kim

Så flot et arrangement. Her så vi virkelig et godt 
billede på værdien af public service. Her var 
oprigtig merværdi og alternativ til alt det andet.

Vibeke

Pragtfuld og vedkommende udsendelse. Det blev 
tydeligt, hvor fantastisk en sangskat vi har her i 
landet, og hvor vigtig en arv vi har i den.

Baggrund
Lørdag den 17/3 2018 kl. 12:00-24:00 sendte DR K programmet 
”Live fra Højskolesangbogen”. P2 tyvstartede allerede kl. 9. 
Programmet blev sendt direkte fra Dokk1 i Århus, hvor Phillip 
Faber og Matthias Hammer var værter og fik besøg af blandt 
andre Pernille Rosendahl og Nephew, fra Ryslinge Højskole med 
Mikkel Fønskov (fra Aftenshowet) og endelig fra Vartov, hvor 
Michael Bojesen rundede af.
KLF modtog 94 reaktioner, hvilket er rekord i 2018. I gennemsnit 
så 91.000 med, hvilket er rekord for DR K. I alt så 518.000 
minimum 5 minutter af programmet.

Ris Ros

TEKST: STEFAN VASE OG KIM B. ERIKSEN. FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

Årets absolutte højdepunkt for mediebrugerne var Live fra Højskolesangbogen. Det 
var ikke et stort seerhit målt i seertal, men det var et mediebrugerhit.

94

Slow-tv på den rigtig gode måde
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Ved årets begyndelse blev P1-programmet Mennesker og tro med 
Anders Laugesen taget af sendefladen og erstattet af det nye tro-
program De højere magter, hvor Anders Laugesen er vært sammen 
med Paula Larrain.

Programmet kom godt fra start, men siden er det som om, at 
konceptet godt kunne trænge til en opstrammer. Det afspejler sig 
også i reaktionerne:

Forlægget for programmet er, at det har særlig fokus på kristen-
dommen. Men meget tyder på, at den overordnede overskrift for 
programmet er spiritualitet og åndelige erfaringer, hvor alt er lige 
godt. Det er et populært standpunkt, men en markant ændring fra 
stilen i Mennesker & tro og ligeledes nogle skridt væk fra forlæg-
get.

Der er overvejende enighed blandt mediebrugerne om, at Pau-
la Larrain og Anders Laugesen er et godt makkerskab. De supple-
rer hinanden godt og signalerer også klart, at de tror på mere mel-
lem himmel og jord. Det fungerer godt, at de bringer sig selv i spil 
på den måde.

Programmet er allerbedst, når det rammer en meget aktuel sag. 
Som nu dækningen af jul og påske eller programmets opfølgning 
på TV 2-dokumentaren Guds bedste børn.

Programmet har sin berettigelse og kommer vidt omkring. Men 
programmet har brug for klarere rammer.

Britta

Jeg undrer mig over formål og mening med 
udsendelsen! Oplever at der tales meget om 
følelser og oplevelser, og der i stor grad lefles for 
østlige religioner. Det giver forvirring og lettere 
irritation. Jeg forstår ikke den udsendelse og er 
bange for, at den gør mere skade (forvirring og 
uro i livet) end gavn!

Villy

Hvor godt at I vil tale om troen, i en tid hvor 
mange lider af trosforskrækkelse.

Baggrund
Siden den 23. januar 2018 har Paula Larrain og Anders Laugesen 
været værter på De højere magter på P1. Programmet afløste 
Mennesker & medier – ligeledes med Anders Laugesen som vært. 
Det fokuserer på danskeres personlige erfaringer med tro og ån-
delighed. KLF modtog 17 reaktioner.

125

TEKST: STEFAN VASE. FOTO  BJARNE BERGIUS HERMANSEN

Med De højere magter har trosstoffet fået en central placering på P1. Men programmet 
mangler rammer, og det kan desværre høres.

REAKTIONSRAPPORT 2018

Ris Ros

Der er mere mellem
himmel og jord på P1
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Har vi glemt vores kristne kulturarv, når vi nu nærmest kan tillade 
og tilgive alt?

Sådan spurgte DR i en pressemeddelelse forud for programræk-
ken Adam & Eva, hvor værterne behandlede en række etiske em-
ner. Og det er lykkes på næsten alle parametre at skabe et program, 
som tør bringe nogle tunge etiske emner til debat. Noget, som ikke 
er set før i nyere tid.

Når det tidligere har været forsøgt, har det ofte været på et høj-
pandet, akademisk niveau, hvor det var svært at være med som 
seer. Eller også er programmerne endt i mudderkast.

Ingen af faldgruberne faldt Adam Holm og Eva Selsing i. De 
havde stor respekt for hinanden, samtidig med at de turde stå ved 
deres holdninger og gå helhjertet ind i diskussionerne. Det er en 
tilgang til debatten, som mediebrugerne har bemærket som forfri-
skende og velkommen. De nævner blandt andet, at særligt Adam 
Holm overraskede dem positivt, fordi de troede, at de som ud-
gangspunkt havde mest tilfælles med Eva Selsing. Men Adam Holms 
facon og tilgang til emnerne var båret af en høj grad af respekt og 
forståelse, selvom han ikke lagde skjul på sine egne holdninger.

Konceptet tåler bestemt en gentagelse, hvilket mange medie-
brugere også efterspørger. Formatet er også så stærkt, at program-
met sagtens kan klare en mere prominent plads end DR K. Det vil-
le være oplagt og modigt af DR at give programmet en mere cen-
tral plads i sendefladen.

Lissy

Det er noget af det bedste, DR har leveret. Ved 
at det er to modsætninger, der debatterer, bliver 
man uvilkårligt selv nød til at have en mening. Lad 
os få noget mere af dem slags.

Johan

Jeg blev positivt overrasket over, at Adam Holm 
umiddelbart havde mere respekt for Jens Ole 
Christensen og andre, der tager mission seriøst, 
end de, der går ret stille med deres tro.

Baggrund
Igennem otte programmer på DR K (21/8-9/10) behandlede 
debattøren Eva Selsing og journalisten Adam Holm forskellige 
etiske dilemmaer. De diskuterede utroskab, straf, abort, 
kristendommens indflydelse, moderskab, aktiv dødshjælp, 
flygtninge og islam. KLF modtog 39 reaktioner. To af 
programmerne var blandt de ti mest sete på DR K i den 
pågældende uge.

TEKST: STEFAN VASE OG KIM B. ERIKSEN                           FOTO: DR

Adam & Eva er et rigtig godt eksempel på, at det kan fungere at åbne mikrofonen for 
værters holdninger til nogle svære etiske dilemmaer.

381

Ris Ros

Adam & Eva satte tunge 
etiske emner til debat
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TEKST: MIKAEL ARENDT LAURSEN
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I programserien Jesus unge soldater giver DR3 et bud på, hvordan man kan formidle le-
vende kristendom og give et indblik i en verden, som mange ikke kender og dermed 
møder med omfattende fordomme.

Ris Ros

Kristen ungdomskultur og almindelig folkelig nysgerrighed mød-
te hinanden på flot vis i programserien Jesus unge soldater: De fire 
unge kristne Cecilie, Nanna, Peter og Daniel får lov til at fortælle 
deres historier og fremstår troværdige, når vi både møder dem i 
deres nære kristne fællesskaber og i deres forskellige indsatser for 
at udbrede kendskabet til kristendommen på forskellig vis.

Programmerne er tydeligvis henvendt til andre unge, hvilket 
også kommer til udtryk i de reaktioner, som det har givet anled-
ning til. En generel kritik møder vi dog mht. titlen på program-
merne. Selvom optagelserne giver anledning til at bruge formule-
ringen soldater, så oplever brugerne, at det risikerer at puste til de-
batten om radikalisering blandt troende, hvilket næppe kan være 
DR3s hensigt.

Jesus unge soldater lægger sig godt op ad programmer som In-
defra med Anders Agger - Indre Missions Ungdom (DR2) og Nær-
radiofonien 3:6 – Å-festival (DR1), hvor det kristne ungdomsmil-
jø mødes med en nysgerrighed og respekt, som kan være med til 
at fremme forståelsen for at være et troende menneske og dermed 
også være med til at nedbryde fordomme. Den slags programmer 
er der generelt stor opbakning til iflg. vores reaktioner.

Henning

På mig virkede udsendelsen, lidt rodet og 
usammenhængende.

Bent

Godt emne med godt PS-indhold, som skildrer 
dele af kristendommen. Godt gået.

Baggrund
Igennem fire programmer på DR 3 (26/3, 2/4, 9/4 og 16/4) fulgte 
vi fire unge kristnes liv: Cecilie, Nanna, Peter og Daniel. De for-
talte om, hvad troen betyder for dem, og vi kunne se, hvordan tro-
en er en del af deres liv. For DR3s redaktør Trine Skovgaard var det 
vigtigt i en tid med tro og religion i nyhedsstrømmen at ”fortælle 
historier fra et kristent ungdomsmiljø”.
KLF modtog 14 reaktioner.

Tag kampen op med kristendommen
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Vi ser sjældent personer med stærke religiøse oplevelser få taletid 
i medierne. Det skete i programrækken Jeg mødte Jesus, hvor jour-
nalisten Charlotte Rørth (primært) satte sin egen religiøse ople-
velse på spil.

Jeg mødte Jesus var nogle rolige programmer om et troende 
menneske. Det søgte ikke en konflikt. Det søgte ikke at få bekræf-
tet fordomme om troende mennesker. Men at beskrive loyalt 
Charlotte Rørths oplevelser. Det er et særsyn. Og nok også derfor, 
at mange mediebrugere tog det til sig med så stor begejstring. Det 
er faktisk det eneste program i top 10 i 2018, der kun har fået ros.

Charlotte Rørth mødte i programmerne personer, der kunne støt-
te hende i hendes oplevelser, og personer, der var skeptiske overfor 
hendes oplevelser. Her havde det været godt at se Charlotte Rørth 
gå mere kritisk til begge ”grupperinger”. Det centrale spørgsmål: 
”Hvorfor mener du det, du gør?” blev ikke stillet (tydeligt nok).

I flere af reaktionerne efterspørges en opfølger, hvor Charlotte 
Rørth møder andre, der har haft stærke religiøse oplevelser. Her 
kunne hun genbruge en del af elementerne fra Jeg mødte Jesus: den 
afgørende genfortælling gerne med ”rekonstruerende” elementer, 
og at oplevelserne perspektiveres eller udfordres af nogle af de eks-
perter, der var med i udsendelsen. Her fungerede særligt Niels 
Christian Hvidt og Uffe Schiødt godt.

Jytte

Fantastiske udsendelser, hvor Charlotte kommer 
frem med hendes både tro og tvivl. Rigtig skønt, 
at en person som Charlotte tør stå frem med 
både hendes tro og tvivl.

Bent

Interessant og spændende program om 
oplevelser og tro, som alle kan se. Emnerne 
behandles pænt og medvirkende er relevante.

Baggrund
Igennem tre programmer på DR K (27/11, 4/12 og 11/12) 
undersøgte journalisten Charlotte Rørth, hvad der skete med 
hende i februar 2009, hvor hun i et kapel i den sydspanske by 
Ubeda fik et syn. I programmerne tager hun tilbage til Ubeda, 
taler med pilgrimspræst Elisabeth Lidell, biskop Peter Skov-
Jakobsen og en stribe forskere. Alt sammen for at komme 
nærmere: Hvad var det, hun oplevede?
KLF modtog 19 reaktioner – alle sammen ros.

Når virkeligheden trodser fantasien, bliver man overrasket som seer. Med Jeg mødte 
Jesus tog journalisten Charlotte Rørth seerne igennem hendes oplevelser og udfordre-
de sig selv.

19

TEKST: STEFAN VASE. FOTO: HEARTLAND APS

Ris Ros

Seerne mødte Charlotte, der mødte Jesus
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Den bebudede lukning af DR K har givet panderynker blandt man-
ge mediebrugere, der har henvendt sig til KLF, Kirke & Medier i 
2018 i kølvandet på de to meget omtalte politiske sager i året: me-
dieaftalen og public service-kontrakten, som medfører, at DR K 
sender for sidste gang den 31. december 2019. 

DR K har så at sige været et reservat i hele sin korte levetid for 
nogle af de programmer, som har en lang historie i Danmarks Ra-
dio: Den daglige tv-versionering af morgenandagten i Københavns 
Domkirke, Før søndagen, hvor den følgende søndags tekster og 
salmer præsenteres, og endelig søndagsgudstjenesten.

Med udsigt til en lukning af DR K fik vi denne henvendelse fra 
en mediebruger, som giver et unikt indblik i, hvilken rolle de tra-
ditionsbundne kirkelige programmer spiller i en hverdag:

”For os vil det være en katastrofe: Hver morgen kl. 8 får man en 
kort nyhedsopdatering og dernæst morgenandagten fra domkir-
ken i København. Min mand og jeg har ældre søskende, som vi 
hver dag ringer til og ønsker en god dag. Det gør vi lige efter mor-
genandagten, som vi alle hører. Vi er på en måde forbundne ved 
at deltage i den samme gudstjeneste trods geografisk afstand. Hvis 
man nedlægger DR K, afskæres vi fra dette fællesskab.”

Det er et gennemgående træk i reaktionsrapporten, at der er en 
massiv opbakning til morgenandagten, Før søndagen og gudstje-
nesten på både radio og fjernsyn. I alt har vi i 2018 modtaget 36 
reaktioner på de tre programmer. 23 af de reaktioner berører guds-
tjenesten på P2 og DR K.

Selv negative reaktioner sender et signal om en generel opbak-
ning til disse tre programmer.

Henrik (Morgenandagten, DR K)

Savner teksterne da jeg får meget mere ud af 
bibel og sang tekster.

Bente (Gudstjenesten, DR K)

Tak for Gudstjenesterne i DR Kirken. En rigtig god 
mulighed for mennesker der af forskellige årsa-
ger ikke kan komme til gudstjeneste.

Morgenandagten (P2 og DR K), Før søndagen (DR K) og gudstje-
nesten (P1 og DR K):

Ris Ros

2610

Alle programmer i kategorien Kirke & tro:

Ris Ros

12620

TEKST: STEFAN VASE. FOTO: HENRIK LUNDAHL REVSHØI 

Morgenandagten, Før søndagen og gudstjenesten har mange år på bagen i 
Danmarks Radio, men de er også programmer med den mest trofaste skare blandt 
mediebrugerne.

REAKTIONSRAPPORT 2018

Glæde over kirkelige programmer 
med en lang historie
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Når kristen tro 
popper op
Mediebrugerne ser langt fra kun kirkelige 
programmer. Men de lægger mærke til, 
når der levnes plads til kristen tro og liv i 
den brede sendeflade og kipper på hatten, 
når det sker.

I 2018 er der også blevet plads til at fortælle om og vise kristen tro 
og liv i andre programmer end de rent kirkelige programmer. I 
stort tal har mediebrugerne reageret på Alene i vildmarken (DR1) 
og Indefra med Anders Agger (DR2). Desuden har TV 2s maga-
sinprogrammer Go’ morgen og Go’ aften Danmark i perioder sat 
tro på programmet. Det samme har DR P3 og DR Ultra også.

Alene i vildmarken adskiller sig væsentligt fra de tre andre, for-
di programmet ikke som udgangspunkt søgte at fortælle noget om 
kristne. Men programmet gjorde det alligevel: Med i vildmarken 
var Astrid Hedager nemlig kommet med. Hun både sang kristne 
sange, bad til Gud og fortalte om, hvad hendes tro betyder for hen-
de. Der er ros til DR fra mediebrugerne for at respektere hendes 
tro og for at præsentere den del af hendes liv på en ordentlig måde. 
Alene i vildmarken er et rigtig godt eksempel på, at det kan tilføre 
et program noget at have kristne med – uden at det egentlig er pro-
grammets formål i sig selv.

Indefra med Anders Agger er et reportageprogram, som kom-
mer rundt i hele landet og åbner døre, som ellers er lukket for de 
fleste. I et af programmerne besøgte Anders Agger en ungdoms-
forening under Indre Missions Ungdom, og det er særligt det pro-
gram, der har kastet reaktioner af sig i 2018. I programmet følger 
man en gruppe af unge, der er engagerede i IMU. Noget af det, som 
mediebrugerne bemærker, er, at programmet er produceret med 
fordommene om Indre Mission pakket væk.

Enkelte mediebrugere kritiserede dog programmet for at lægge 
et gråt farvefilter over billederne, så omgivelserne omkring de unge 
kristne så mere triste ud. I debatten på Facebook om programmet 
blandede Anders Agger sig imidlertid:

”Programmet er farve-korrigeret, ligesom de fleste andre pro-
grammer bliver. Indefra har sit eget look. Om det er en direktør på 
Novo eller IMU. Hvorfor skulle vi ønske at manipulere med netop 
IMU?”

Bo (Go’ morgen Danmark)

Et fremragende indslag om og med kvindelige 
præster. Ikke blot var indslaget godt, men ram-
men var også godt sat. De to studieværter havde 
forberedt sig. Det var Morten Ankerdal, som førte 
samtalen med sognepræst Mette Grosbøll, Rikke 
Weissfeld og pastor emeritus Helene Dam. Meget 
oplivende og givende.

Lis (Alene i vildmarken)

Et spændende og livsbekræftende program. Me-
get forskelligt, hvordan situationen bliver taget, 
deroppe. Og Astrid er så positiv,- og derfor tack-
ler hun  det, som hun gør, det hele er nok lettere 
for hende,- for hun ved, at Gud er med hende.

Henning (Indefra med Anders Agger)

Anders Agger formår at spørge nysgerrigt ind 
til IMU og deres tro uden fordomme fra sin egen 
side, mere fra kammeraters side. Meget fin og 
åben afslutningskommentar af Anders Agger. Et 
sandt og troværdigt billede af ganske almindelige 
IMUere.

Alene i vildmarken

Ris Ros

243

 

Indefra med Anders Agger

Ris Ros

245



16

Jul og påske er nok de tidspunkter på året, hvor kirkerne og be-
folkningen er allermest optaget af det samme: nemlig om baggrun-
den for, hvorfor vi pludselig har fri i en hel masse dage. Derfor er 
der også en udtalt forventning fra mediebrugerne, der har bidra-
get med reaktioner til denne rapport, om, at medierne sætter fo-
kus på, hvorfor vi fejrer jul og påske. Det lykkes nogle gange, men 
ikke altid.

Ingredienser til en god jul
Både DR og TV 2 får ros med fra mediebrugerne for at sætte fo-
kus på julens budskab. Til Reaktionsrapporten 2017 væltede det 
ind med reaktioner på baggrund af Peter Ingemanns juleudgave af 
serien Størst. Juleudgaven blev genudsendt på TV 2, hvor Peter 
Ingemann bevæger sig fra Bebudelseskirken i Nazareth til Gravkirken 
i Jerusalem. Den gik også i 2018 rent hjem hos mediebrugerne.

Der er mere ros til TV 2. Nemlig for at have sat filmen Vejen til 
Betlehem på programmet. Dog er der lidt ærgrelse over sendetids-
punktet. Den blev sendt juleaften kl. 22.15 på TV 2 Fri og på TV 
2 knap 4 timer senere – altså natten til juledag.

Musik fylder meget i juletiden. Derfor gik syng med-arrange-
mentet Danmark synger julen ind på DR K rent ind hos medie-
brugerne. Her blev der god plads til højtidens mest elskede jule-
salmer. Udsendelsen blev sendt første gang direkte på DR K 1. søn-
dag i advent og siden genudsendt et par gange i juledagene.

Dagens sang, som sendes året rundt på DR K, havde formået i 
adventstiden at sætte julesalmer på programmet, noterer en medie-
bruger. Og endelig er der også glæde over en flot opsætning af Bachs 

Juleoratorium i DRs koncertsal og på DR K 2. søndag i advent.

Ingredienser til en god påske
Både P1 og P2 markerede påsken. I formiddagsprogrammet Hej 
P2 blev lytterne opfordret til at fortælle om påsketraditioner, og 
der blev givet plads til at ønske påskesalmer og de klassiske passi-
onsværker, der hører påsken til.

De højere magter på P1 satte også alt ind på at markere påsken. 
Først om korsfæstelsen, siden om gudsbilleder og til sidst om op-
standelsens betydning.

I glimt var der også noget påske i andre programmer, men det 
er tydeligt, at medierne har sværre ved at finde ud af, hvad de skal 
stille op med påsken end med julen.

Mangler i markeringen i højtiderne
Selvom mediebrugerne i vid udstrækningen oplevede højdepunk-
ter i højtiderne, var de også skuffede. DR1 havde en pendant til DR 
Ks Danmark synger julen ind – nemlig DRs Store Juleshow 2018, 
som blev sendt to dage før jul. En mediebruger skriver, at ”pro-
grammet var fuldstændig tømt for julesalmer og julens egentlige 
budskab. Julens budskab blev fremstillet med næstekærligheden 
som hovedtema.”

En mediebruger bemærker også, at Danmark synger julen ind 
var placeret vel tidligt: ”Julen starter først den 24.12, og tiden ind-
til da er advent, og der er mange smukke adventssalmer.”

I påsken var der også udfordringer. En Temalørdag på DR 2 – 
lørdag før Påskedag - handlede blandt andet om Jesu opstandelse, 

TEKST: STEFAN VASE. FOTO: TV 2 DANMARK 

Et tilbagevendende tema i reaktioner fra mediebrugerne er en kraftig opfordring til 
medierne om at markere jul og påske. 2018 er bestemt ingen undtagelse – et år, der 
bød på både gode og dårlige eksempler.

Hjertesuk fra medie-
brugerne: Markér nu højtiderne
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hvor Lasse Spang Olsen sammen med Kurt Kragh, tidligere efter-
forskningsleder ved Rigspolitiets Rejsehold, undersøgte, om Jesus 
døde og opstod. Udsendelsen havde nogle pointer, men var ”vild-
ledende”, som en mediebruger skrev, fordi den var meget selektiv 
i sin omgang med kilderne.

En mediebruger har reageret på P1-programmet Supertanker, 
som mandag efter Palmesøndag spurgte: ”Er Gud død (igen)?” 
Programmet afspejler en ”gennemgående religionsforskrækkelse 
hos DR. I stedet for at sætte en eller flere spændende vinkler på 
Påsken, får vi kun en af de sædvanlige debatter mellem en blød 
præst og en skarp ateist, som fornægter påskens betydning,” skri-
ver mediebrugeren.

Mediebrugerne savner en mere tydelig højtidsfejring, som ikke 
automatisk betyder, at hvis der siges noget om tro, skal religions-
kritikken også have et ord.

Hvis man ser på eksempelvis DRs og TV 2s public service-kol-
legaer syd for grænsen på ZDF, er der en anderledes interesse for 
at producere originalt tv, der knytter til ved højtiderne. Højtidens 
symboler og traditioner bliver behandlet i det ugentlige eksistens-
program Om søndagen (sonntags) og i ny-producerede dokumen-
tarer om højtidens baggrund og betydning.

Det virker til, at der på ZDF sprudler den nysgerrighed og kre-
ativitet, som mange mediebrugere efterspørger hos DR og TV 2.

Bent (Vejen til Betlehem)

Rigtig god juleberetning, som er sendt på det rig-
tige dag. Dog burde den være sendt på hovedka-
nalen, så flere havde haft muligheden, da mange 
ikke har mulighed for at tv2-fri. Lad os få mere af 
den slags og så på hovedkanalen, så den også er 
tilgængelig for familien Danmark.

Chresten (Danmark synger julen ind)

En rigtig god tradition hvert år til jul.

Britta (Bachs juleoratorium)

Mange stjerner og stor TAK for en pragtfuld opfø-
relse af Bach's Juleoratorium. En dejlig optakt til 
jul på en Advents søndag.

Hanne (Det kimer nu)

Det kimer nu til julefest var en dejlig
udsendelse � 

Jonna (julegudstjenesten)

En meget smuk og fint sammensat gudstjeneste, 
som var julens højdepunkt.

Hans (Størst)

Tak til Peter Ingemann for en fin og god fortælling 
om julens budskab og historie.

Morten (De højere magter)

Hvor er det dejligt, at der kommer en enkelt 
påskeudsendelse på DR, som virkelig behandler 
påskens budskab seriøst!

Henning (De højere magter)

Stor tak og ros til Anders Laugesen og Paula Lar-
rain for indblik i deres tanker og handling i påsken.

REAKTIONSRAPPORT 2018
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Mediebrugerne uddeler Roser

Et særkende ved reaktionerne i 2018 er, at værter og medvirkende ofte har fået ros. 
Reaktioner alene gående på værter udgør 10 procent af årets reaktioner. Men i reaktio-
ner i andre temaer uddeles der også ros til værter. Her følger et udpluk...

         Anders Agger
           Indefra med Anders Agger (DR2)

Britta (Indefra med Anders Agger)

Dygtig og seriøst fremstillet af Anders Agger

Ketty (Indefra med Anders Agger)

Mange tak for de fantastiske udsendelser med 
Anders Agger. Han har en fantastisk evne til at 
lytte til mennesker, give plads og vise forståelse 
for deres tanker og holdninger.

         Astrid Hedager
           Alene i vildmarken (DR1)

Klaus

Skønt at der er en kristen med (Astrid) skønt at 
hun fortalte om det at tro på Gud. Samt at hun er 
et positivt menneske.

Henning

Astrid er et dejligt vidnesbyrd, i skærende kon-
trast til dem der bander og svovler dagen lang👍

       

         Adam Holm & Eva Selsing
                           Adam & Eva (DR K)

Merete

Jeg er fan. Sober, ærlig debat og uden en masse 
ukvemsord. De er ikke enige, men virker til at 
have det godt i hinandens selskab. Forbilledligt.

Allan

Jeg synes det er noget af det bedste DR har pro-
duceret længe. Åben og bramfri debat men med 
respekt for modparten.

         Paula Larrain og Anders Laugesen
           De højere magter (DR P1)

Jonna

En meget oplysende og god udsendelse, hvor 
de to studieværterne var usædvanligt åbne om 
deres personlige tro. Stor tak til DR P1.

Britta

De to studieværter Anders Laugesen og Paula 
Larrain er begge meget åbenhjertige og tør åbne 
for deres egne tanker og følelser.

18
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         Phillip Faber
           Live fra Højskolesangbogen (DR K)

Anne (Live fra Højskolesangbogen)

MEGET ROS til Mathias Hammer og Phillip Faber 
for denne smukke og skønne udsendelse. 

Grietje (Live fra Højskolesangbogen)

Stor ros til alle Phillip Fabers udsendelser! Det 
gælder både denne udsendelse og hans udsendel-
ser med musikquizzer. Det er nogle af de bedste 
udsendelser i underholdningsbranchen.

         Mathias Hammer
           Live fra Højskolesangbogen (DR K)
           Hej P2 (P2)

Grethe (Hej P2 mm.)

MATHIAS HAMMER laver mange andre supergode 
udsendelser med klassisk musik eller hvor han 
belyser komponisters værker.

         Peter Ingemann
           Størst (TV 2)

Leif

Peter Ingemann gør det godt. Naturligvis ville 
jeg gerne, at han ikke bannede. Men min ros til 
indhold og præsentation.

Hans

Tak til Peter Ingemann for en fin og god fortælling 
om Julens budskab og historie.

         Michael Meyerheim
           Meyerheim & stjernerne (TV 2 Charlie)

Hanne

Meyerheim er en meget god vært. Går tæt på en 
naturlig og god måde, synes altid nærværende og 
imødekommende.

Bodil

Meyerheim har en god og underholdende måde 
at snakke med mennesker med respekt for deres 
personlighed.

         Charlotte Rørth
           Jeg mødte Jesus (DR K)

Elsebeth

Jeg kan godt lide Charlotte Rørths måde at under-
søge det på - stille og roligt.

Bodil

Stor ros til Charlotte Rørth. Man kan mærke, at 
hun som journalist forstår grundig, nysgerrig og 
ærlig at behandle sine egne oplevelser.
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Siden KLF, Kirke & Medier systematisk begyndte at registrere re-
aktioner fra mediebrugerne i 2016, er der et fænomen i medierne, 
som har præget ris fra mediebrugerne, og det er sproget. Og helt 
specifikt: At værter i al almindelighed bander.

Det er et fænomen, som står i skærende kontrast til, at både DR 
og TV 2 lader til at have en opmærksomhed på at mininere bru-
gen af bandeord. DR har en sprogpolitik fra 2018, en intern stil-
guide fra 2018, etiske retningslinjer fra 2017, som påtaler bande-
ord som problematiske. Det samme gør sig gældende i TV 2s pro-
grametik fra 2017.

Det problematiske i brugen af bandeord beskrives i DRs stil-
guide, som er et arbejdsredskab for alle DR-medarbejdere:

“Husk også på, at et ord på tryk og et ord på tv og i radioen er 
noget andet end et ord sagt i forbifarten. Og et ord, der virker stø-
dende, fjerner opmærksomheden fra det egentlige.”

Selvom man i et studie eller ude på en optagelse kan tænke, at 
man er på arbejde med gode venner, så kan alt blive eksponeret for 
hele befolkningen. Fænomenet er særlig grelt i de brede under-
holdningsprogrammer: Hele Danmark fejrer Kronprinsen, X Fac-
tor, Størst, Mads & Monopolet og Gintberg på kanten. Men også i 
aktualitetsprogrammer som Aftenshowet og i børne- og ungdoms-
programmer er der problemer. Dårligt sprog i børne- og ungdoms-
programmer er faktisk årsag til 42 procent af alle reaktioner i den 
kategori. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, når DR i sin egen 

sprogpolitik skriver: “Specielt i programmer for børn og unge skal 
grove bandeord og sexistisk eller diskrimerende slang undgås.”

Bandeord forbudt, men…
Det, der er allermest tankevækkende, er, at både DR og TV 2 gør 
en dyd ud af holde døren lidt på klem med formuleringer som “… 
hvis det er redaktionelt begrundet”, “Undtager skal være redaktio-
nelt begrundet og godkendt i programmet koncept” og “… med-
mindre der er særlige forhold”. Og dermed kan DR og TV 2 argu-
mentere for, at i alle de programmer, hvor bandeord forekommer, 
er det redaktionelt begrundet, at der forekommer bandeord.

I DRs stilguide bliver DRs medarbejdere belært om, at sproget 
er så rigt, at der findes gode alternativer til bandeord:

“Bandeord og vulgære udtryk bruges til at forstærke sproget og 
give det særpræg, ikke til at nuancere det. Der findes som regel an-
dre og bedre måder at gøre sproget kraftfuldt.”

Dermed burde vejen være banet. Og vi ser også bedring. Sær-
ligt i programmet Størst, hvor værten Peter Ingemann tidligere har 
fået drøje hug fra mediebrugerne. I 2018 har Peter Ingemann fak-
tisk fået ros for sine programmer og for sit sprog.

Inspirér til bedre sprog
Mediebrugernes største ønske til medierne er, at der skæres ned 
for bandeord på radio og tv. Når livstilsekspert Flemming Møldrup 

TEKST: STEFAN VASE 

I en årrække har KLF, Kirke & Medier påpeget, at sproget i medierne er for dårligt. I vis-
se programmer har værter og medvirkende lov til at tale som havnearbejdere. Men vil-
le lyttere og seere råbe op, hvis der blev skåret ned på ederne?

Sproget i medierne
er stadig det største problem

587

Ris Ros
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i et afsnit af Kender du typen? undskylder, at han er kommet til at 
bande, skal værten Mads Steffensen takke ham for, at han tænker 
over det. Når ejendomsmæglere castes til Hammerslag, skal de op-
muntres til ikke at bruge bandeord. Når Thomas Blachmann går 
på scenen i X Factor, skal ord-ekvilibristen inspireres til at bruge 
andre udtryk, der giver sproget farve og fylde, end bandeord.

Der kan være hjørner, hvor det vil være bemærkelsesværdigt, 
hvis en person ikke bander. Det kunne være en hårdkogt kriminel 
i en søndagsdramaserie eller en gør det selv-mand, som taber en 
flise på sine fødder. Men i alle andre situationer kan bandeord und-
gås, og ingen mediebrugere vil undre sig over, hvorfor komikeren, 
bonderøven eller den friske formiddagsvært på P3 ikke bander.

 
Jytte (Gintberg på kanten, DR 1)

Jeg synes det er så beskæmmende at høre på 
Glintberg i så et seriøs et emne, bruge så mange 
eder og forbandelser

Grietje (Mads & Monopolet, P4)

Det sidst års tid er det blevet værre og værre 
med tiden, vi har efterhånden ikke lyst til at høre 
eller åbne for programmet mere. Der bandes og 
svovlets, men ikke nok med det, så er det frækt, 
sjofelt og nedladende.

Ruth (Rundt på gulvet, TV 2)

Deltagerne i underholdningsprogrammet bander 
meget og har sexuelle undertoner. Den måde at 
kommunikere på ville ikke gå i andre jobs. Udsen-
delsen er ellers bygget op på en sjov måde og i 
bedste sendetid for børnefamilier. Skuespillerne 
burdes breiefes med hvordan man opfører sig i tv.

Bent (Rundt på gulvet, TV 2)

Det er, som om skuespillerne skal overgå hinan-
den med eder og forbandelser. Utroligt, at dygtige 
og seriøse skuespillere skal vende vrangen ud 
for familien Danmark. Magter de ikke at være 
morsomme uden at skulle blive vulgære?  Magter 
TV2 ikke at ændre sprogstilen - f.eks. gennem en 
dialog med skuespillerne?

Rasmus (Stegger og Toft, P3)

Anders Stegger bander helt utrolig meget, nær-
mest hver eneste gang, jeg hører programmet, 
hvilket kunne tyde på, at det mere er reglen end 
undtagelsen. Det lader til at både Anders Steg-
ger, og hans chefer/redaktører over ham, er ret 
ligeglade med sprogbrugen.

Merete (Adam & Eva, DR K)

Jeg er fan. Tænk sig, hvis vi kunne debattere 
sådan i det offentlige rum, som de to gør. Sober, 
ærlig og uden en masse ukvemsord. De er ikke 
enige, men virker til at have det godt i hinandens 
selskab.
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Et af DRs absolut ubrydelige tabuer siden 1961 været, at kristen jul 
ikke må indgå i julekalenderens handling – eller blot antydes! DRs 
julekalendere har ofte en handling, der grundlæggende ikke har 
noget som helst med jul at gøre – den forestående jul er blot mere 
eller mindre et bagtæppe. Derimod indgår der et antal overnatur-
lige elementer, og hovedpersonerne – naturligvis altid børn – kom-
mer i berøring med det overnaturlige og skal med deres gode kræf-
ter bekæmpe det onde – hvad der typisk lykkes den 23. december, 
så det sidste afsnit kan bruges til afrunding og udrulning af julen..

Eneste undtagelse fra de ujulede julekalendere er Jul på slottet, 
som bød virkelig på både jul, spændende handling, humor og ro-
mantik – samt nisser, som jo åbenbart i DR er det eneste mulige 
”rigtige” julesymbol (jeg kunne godt finde på andre).

Død uden noget/nåde
Temaet i den seneste DR-julekalender Theo & den magiske talis-
man er døden, og budskabet er, at vi ikke skal være bange, når vo-
res tid kommer. Men er det virkelig nødvendigt at opbygge et kom-
plet, hedensk, polyteistisk univers for at behandle dette tema? Fore-
stillingen om liv efter døden er tværreligiøs, og DR gør sig rigtig 
stor umage for ikke på nogen måde at inddrage kristne betragtnin-
ger eller ritualer. Selv udsyngningen af den døde morfar foregår til 

den helt verdslige Vem kan segla förutan vind. Og de to glimt, vi 
ser af sang juleaften, er begge verdslige: Højt fra træets grønne top 
og Nu er det jul igen. Kun i underlægningsmusikken har der sne-
get sig en stump salmemelodi ind.

Lad så lærde græskkyndige begejstres over, at Theo betyder gud 
og Thanna døden - det er uvæsentligt for det store flertal af seer-
ne, som ikke kan græsk! Og hvilken gud? Hvilken død?

Og igen ser vi, at julen er stort set fraværende, undtagen i afsnit 
24.

Juleforskrækkelse?
Sjovt nok kunne vi netop i 2018 særlig tydeligt sammenligne pro-
duktionskvalitet og indhold på tværs af kanalerne. TV 2 genud-
sendte Tvillingerne og julemanden, som på alle måder er en ”toer” 
ovenpå den vellykkede Ludvig og julemanden. Der er en masse 
tekniske og skuespilmæssige kritikpunkter mod toeren - men som 
julekalender overgik den så rigeligt DR-produktet! For der var en 
sammenhængende, fremadskridende handling med et klart kli-
maks og ganske meget julestemning (men ingen nisser!).

Kære DR: Må vi ikke nok snart få en julekalender, der ikke li-
der af juleforskrækkelse?

Ris Ros

9

TEKST: STEFAN VASE & MORTEN JØDAL. FOTO: ULRIK BOEL BENTZEN

Siden 1961 har DR hvert år sendt mindst én TV-julekalender. Men det kan diskuteres 
om DRs julekalender fra 2018 Theo & den magiske talisman kan kaldes ”julekalender”.

Hvor blev julen af?

REAKTIONSRAPPORT 2018
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Håkon

Årets familiejulekalender på DR1 har ikke noget 
indhold omkring vores jul - hverken den kristne 
eller den kulturkristne i vort land. Serien har et 
dystert billedlayout og tilsvarende indhold. Serien 
ville passe bedre til at blive vist på DR Ultra - kogt 
sammen til fx 4 afsnit af 1 1/2 times varighed. Det 
er kun en julekalender fordi man har valgt at lave 
24 afsnit.

Ulrik

Jeg mener, at årets julekalender på DR 1 ikke 
rammer så bredt, som den burde gøre. Det er 
et alvorligt emne om liv og død, som der tages 
op, men det emne kunne tages op resten af året. 
Samtidig så kompenserer man ved at lade den 
yngste skuespiller gå rundt med nissehue, så det 
handler lidt om jul. 

Andreas (Theo & det magiske talshow)

Hele juleglæden blev totalt spoleret af Jannik 
Schous grimme sprog og bandeord. Hvilke over-
vejelser har DR gjort sig vedrørende at \"krydre\" 
årets julekalenderhyggestund med et sprog, som 
mange forældre vel fortsat gerne vil have sig fra-
bedt, at deres børn bruger? Og som i sit indhold 
jo står i fuldstændig modsætning til det kristne 
indhold, der trods alt også stadig knytter sig til 
julen for en del børn og voksne.

BAGGRUND
DR1s familiejulekalender i 2018 var Theo & den magiske talisman, 
som drejer sig om Theos (Kian Lawson-Khalili) relation til sin mor-
far Harald (Bjarne Henriksen), som ligger i koma. Theo forsøger 
igennem julekalenderen assisteret af den nye pige i klassen Simone 
(Safina Coster-Waldau) at hjælpe morfaren ud af naturriget 
Thannanaya. I kølvandet på hvert afsnit af julekalenderen kunne 
man gå ”bag om” med Jannik Schow i Theo & det magiske talkshow. 
KLF modtog 9 reaktioner – alle sammen ris – om julekalenderen. 
Og 2 gange ris om talkshowet Theo & det 
magiske talkshow.

Mediebrugere util-
fredse med reklame 
for DRs nyhedsapp
“Skaberen har gjort det sådan, at du kan swipe 
dig igennem de 5 vigtigste nyheder. Halleluja, sø-
ster!”

Reklamen for DRs nyhedsapp fra 2018 har sat sindende i kog. Ikke 
kun i reaktioner til KLF, Kirke & Medier, men også på DRs Face-
book-side, hvor folk skriver, at de slukker for fjernsynet, når den 
bliver vist, og at DR ikke forstår sine brugere.
Det samme går igen i reaktionerne til KLF.

Hans

Jeg synes I skulle anlægge sag mod DR for blas-
femi, idet det flere gange daglige viste TV-spot 
som reklamerer for DR\''s nyhedsapp i den grad 
virker stødende på mig og min familie. Vi føler at 
der bliver gjort grin med kristendommen, og det 
burde stoppes.

Jytte

Hvordan kan det blive så ringe?  Har de ansvarlige 
totalt mistet kreativiteten eller er de bare blevet 
trætte? Måske de ansvarlige skulle tage en pause 
- og lade andre komme til. Forøvrigt koster det jo 
sikkert en del ressourcer og skatteyderpenge. Det 
er ihvertfald ikke noget der højner begejstringen 
for DR.

FO
TO

: D
R
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Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag den 26. maj var en fest, hvor 
DR og TV 2 fik hele landet engageret. Men ”Hele Danmark fejrer 
Kronprinsen” på DR1 fik mange mediebrugere til tasterne. 

Det var et show efter alle kunstens regler. En god blanding af 
musik og komik. Tina Dickow, Lukas Graham og DRs Pigekor med 
Phillip Faber i spidsen leverede flotte og personlige musikalske 
hilsner til Kronprinsen. Lukas Grahams sang ”You’re not there” – 
en rørende hilsen til Lukas Grahams afdøde far - påvirkede Kron-
prinsens familie, der tidligere på året havde taget afsked med Prins 
Henrik. Det var et stærkt øjeblik i showet.

Men Snobberne Poul og Fritz – spillet af Rasmus Botoft og Mar-
tin Buch – var, som de plejer: Sjofelhederne og det grimme sprog 
stod i kø. Det passer ikke ind i fødselsdagsshow for hele den kon-
gelige familie og et show for hele familien Danmark. Skal prins 
Vincent og prinsesse Josephine på syv år lægge øre til, hvad ’Snob-
berne’ gør med deres au pairs? Skal børn lade sig inspirere af Fritz 
og Pouls lemfældige brug af bandeord? Det hører til i Rytteriet-re-
servatet fjernt fra primetime.

Dysten mellem DR og TV 2 om at være ”mest royal” i fødselsdagsu-
gen afslørede også, at det er et problem, at de konkurrerer fremfor at 
samarbejde (noget mere): Selvom vi har flere tv-kanaler end nogen-
sinde før, så kan man dårligt argumentere for, at både DR og TV 2 skal 
lave (næsten) den samme dækning af den samme begivenhed.

Kim

Et hyggeligt og godt fødselsdags show for kron-
prinsen blev skæmmet af, at DR tilsyneladende er 
helt på kollisionskurs med borgerne om, hvad der 
er morsomt.

Britta

HVOR ER DET KEDELIGT, AT TRE PERSONER SØS 
EGELIND, POUL og FRITZ får lov til at devaluere 
det hele med sjofle og dumme vittigheder!

BAGGRUND
Uge 21 2018 stod i fødselsdagens tegn. Både DR og TV 2 havde sat-
set stort med shows, dokumentarer, interviews og direkte trans-
missioner. På TV 2 blev der særligt satset på gallataflet lørdag den 
26. maj, mens DR satsede på fødselsdagsshowet ”Hele Danmark 
fejrer Kronprinsen” søndag den 27. maj. Sidstnævnte blev set af 
1,3 millioner.

KLF modtog 27 reaktioner på DRs fødselsdagsshow.

Ris Ros
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Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag blev fejret på flotteste vis i hele landet. Men det 
store finaleshow på DR1 Hele Danmark fejrer Kronprinsen skrabede bunden.

 
Fejring af Kronprinsen gik for vidt

TEKST: STEFAN VASE. FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL 
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Top 10-programmer 2018

Oversigt over de 10 programmer, der har fået flest reaktioner i 2018

Datagrundlag
I den øvrige rapport har vi set på nogle generelle tendenser og høj-
depunkter i reaktionerne fra 2018. På de følgende sider præsente-
res et samlet overblik over, hvordan reaktionerne fordeler sig på 
programmer (top 10), tv-kanaler, programtyper og programkate-
gorier. Endelig opgør vi også, ad hvilke kanaler vi har modtaget 
reaktionerne i 2018.

Derefter ser vi på den generelle udvikling i reaktionerne fra 2015 
til 2018 og forklarer, hvordan reaktionerne modtages og behandles.

Alle reaktioner fordelt på programtyper

Programtyper Ris Ros I alt

Underholdning 71 144 215

Kirke & tro 20 126 146

Dokumentar 23 96 119

Drama 19 36 55

Aktualitet 28 13 41

Børn & unge 18 8 26

Andet 9 9

Film 2 6 8
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Jesus unge soldater

De højere magter

Jeg mødte Jesus

Gudstjenesten

Hele Danmark fejrer Kronprinsen

Alene i vildmarken

Indefra med Anders Agger

Herrens Veje

Adam & Eva

Live fra Højskolesangbogen

Ris Ros

Alle reaktioner fordelt på kategorier

Kategori Ris Ros I alt

Programindhold 57 247 304

Sendeflade 19 116 135

Sprog 86 6 92

Vært/kommentator 4 59 63

Teknik 10 1 11

Etik 11 11

Sendetidspunkt 3 3
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Andel af ros top 5

Kanaler Andel af ros

DR K 43,6%

DR1 22,8%

DR2 7,5%

TV 2 5,8%

DR P1 5,6%

Andel af ris top 5

Kanaler Andel af ris

DR1 50,0%

DR P1 8,4%

TV 2 7,4%

DR K 5,8%

DR2, DR3 og P4 3,7%

Der tegner sig et meget tydeligt billede, når man ser på hvilke 
kanaler, der får mest af den ris og mest af den ros, der bliver 
givet. Mere end 43 procent af al ros blev i 2018 givet til DR K, 
mens halvdelen af al ris blev givet til DR1. Det hører dog også 
med, at DR1 også fik 22,8 procent af al ros. Så det er ikke helt 
skidt. Men det er ikke desto mindre markant meget ris, der 
gik i DR1s retning i 2018. Det skyldes ikke mindst showet 
Hele Danmark fejrer Kronprinsen, men også programmer 
som Aftenshowet og Gintberg på kanten. Her er det sproget, 
der er det største problem.

Ris og ros til radio- og tv-kanaler

Kanaler Ris Ros I alt

DR K 11 187 198

DR1 95 98 193

DR P1 16 24 40

DR2 7 32 39

TV 2 14 25 39

DR3 7 14 21

DR P2 1 10 11

Netflix 10 10

DR P4 7 2 9

DR P3 5 3 8

DR TV 5 3 8

DR Ultra 5 3 8

DR Ramasjang 5 2 7

TV 2 Charlie 1 5 6

dk4 3 3

dr.dk 3 3

Radio24syv 1 2 3

Kanal 4 2 2

TV 2 Fri 1 1 2

Øvrige* 4 5 9

* 3+, DR P8, DRTV, Lokal tv, TV 2 Sport, TV 2 Østjylland, TV 
Midtvest, TV Syd og TV3 har kun én reaktion hver.

TV

Radio

Internet & streaming
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Antal reaktioner 2015-2018

Note: 2016-rapporten dækkede kun perioden 1/1-30/11 2016, mens 2017-rapporten dækkede perioden 1/12 
2016-31/12 2017.
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Det kunne godt se ud som om, at der generelt er mindre kritik til medierne. Det er ikke tilfældet. Ris svinger 
fra 142 i 2016 til 284 i 2017 med et gennemsnit på 215, mens ros generelt er i stigning. Sammenlignet med 
2015 ligger ros i 2017 næsten dobbelt så højt og over dobbelt så højt i 2018.
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Kategorier i % 2015-2018

År Program-
indhold

Sprog Sende-
flade

Vært/kommentator Etik Sende-
tidspunkt

Teknik Øvrige

2015 53,9% 21,3% 13,4% 4,9% 1,6% 1,4% 0,9% 2,5%

2016 45,3% 20,4% 12,8% 8,0% 0,3% 0,3% 2,4% 10,4%

2017 46,4% 10,7% 3,3% 5,3% 6,7% 5,8% 3,6% 18,4%

2018 49,1% 14,9% 21,8% 10,2% 1,8% 0,5% 1,8% 0,0%

En af højdespringerne

Kanaler i top 5 2016-2018

Top 5 1 2 3 4 5

2016 DR1 (97) DR K (71) TV 2 (37) DR P1 (19) DR 2 (12)

2017 DR1 (316) TV 2 (89) DR K (74) DR P1 (54) DR TV (streaming) (27)

2018 DR K (198) DR 1 (193) DR P1 (40) TV 2 (39) DR 2 (39)

Note: Programmerne i 2015-rapporten er ikke fordelt ud på kanaler, derfor er 2015 ikke 
med i denne oversigt. Antallet af reaktioner står i parentes.

Mest ris og mest ros 2016-2018

Top 5 Mest ros Mest ris

2016 DR K (47) DR 1 (54)

2017 DR 1 (182) DR 1 (134)

2018 DR K (187) DR 1 (98)

Note: Programmerne i 2015-rapporten 
er ikke fordelt ud på kanaler, derfor er 
2015 ikke med i denne oversigt.

Programmet Live fra Højskolesangbogen er nok hovedårsagen til, at DR K overhaler DR 1 i år. 
TV 2 er tilbage på 2015-niveau (målt på reaktioner). I 2016 gav juleudgaven af Størst TV 2 en 
flot placering. Det siges, at DR samler danskerne. Men det 

er også DR, der deler mediebrugerne. DR 1 
er den kanal, som historisk har givet flest 
reaktioner både, når det gælder ris og ros.
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Historie
KLF har i mange år målrettet arbejdet på at få lyttere og seere til at 
reagere på det, de læser, hører og ser. I 2015 samlede KLF så for 
første gang alle reaktioner i en reaktionsrapport:
• Reaktionsrapport 2015 (1/1-31/12 2015): 432 reaktioner
• Reaktionsrapport 2016 (1/1-30/11 2016): 289 reaktioner
• Reaktionsrapport 2017 (1/12 2016-31/12 2017): 658 reaktioner
• Reaktionsrapport 2018 (1/1-31/12 2018): 619 reaktioner

 
 

Sådan modtager vi
ris og ros
Alle mediebrugere – ikke kun medlemmer af KLF, Kirke & Medier 
– har mulighed for at indsende reaktioner via følgende kanaler:

App
KLFs app indeholder et spørgeskema, som mediebrugere kan 
udfylde og sende ind til KLF.

Hjemmeside
På KLF.dk findes samme spørgeskema som i app’en

Det gule reaktionskort
Det gule reaktionskort er et fysisk kort, som kan rekvireres på KLFs 
landskontor. Det består af de samme felter som spørgeskemaet.

Facebook
På Facebook lægger KLF op til debat om forskellige programmer 
og modtager den vej også reaktioner.

Email, telefon og brev

Endelig kan mediebrugere også aflevere reaktioner via email, telefon 
og breve/postkort.

Baggrund: Sådan gør vi

REAKTIONSRAPPORT 2018
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Sådan behandler vi
ris og ros
Alle reaktioner bliver læst og registreret. Reaktionerne bliver hæftet 
op på det program, det er møntet på. Ud fra programmet bliver 
typen også registreret. Fra Facebook og på mail bliver det ikke 
nødvendigvis angivet, om det er ris eller ros. Det afgøres ud fra 
kommentaren. Hvis det ikke er muligt, tolkes det som en neutral/
generel kommentar. Endelig gives kommentaren også et tema.

Der tages imod alle typer af reaktioner: Både på enkeltprogrammer, 
på programserier og på kanaler generelt. Men alle former for 
reaktioner tæller kun som én. Dog deles reaktioner op i flere, hvis 
der kommenteres på flere programmer.

Programtyper
Aktualitet: Nyhedsudsendelser og lignende programmer med et 
nyhedspræg over sig. Eksempelvis er Aftenshowet (DR1) og Go’ 
morgen Danmark (TV 2) i denne kategori, mens Sundhedsmagasinet 
(DR1) ikke er.

Andet: Programmer, der ikke passer ind under en af de andre.
Børn & unge: Programmer med børn og unge som primært 

publikum.
Dokumentar: Dokumentarer og programmer med dokumentar-/

reportageelementer. Eksempelvis er Alene i vildmarken (DR1), 
Øgendahl og de store forfattere (DR1) og Indefra med Anders 
Agger (DR2) i denne kategori, men Adam & Eva (DR K) og 
Meyerheim & stjernerne (TV 2 Charlie) er ikke.

Drama: Fiktionsserier. Eksempelvis er Herrens Veje (DR1) og 
Badehotellet (TV 2) i denne kategori, men Klassen (DR Ultra) er 
ikke.

Film: Danske såvel som udenlandske spillefilm.
Kirke & tro: Programmer om kirke og tro. Eksempelvis er ”Vil 

du se min smukke kirke?” (TV 2 Østjylland) og ”Audiens” (DR P1) 
i denne kategori, men ”Mit livs konfirmation” (TV 2) og ”DR K 
Klassisk: Bachs juleoratorium” (DR K) er ikke. Ny programtype i 
2018-rapporten.

Underholdning: Shows, konkurrencer, samtaleprogrammer og 
så videre. Eksempelvis er Den klassiske musikquiz (DR K) og 
Kender du typen? (DR1) i denne kategori, men Bonderøven (DR1) 
og Størst (TV 2) er ikke.

Temaer
Etik: Programetik, ansvar overfor medvirkende, mediebrugere, 
advarsel mod voldsomme billeder mm.
Programindhold: Sager, som behandles i programmet, udsagn, 
medvirkende mm.
Sendeflade: Programmer generelt og placering på kanalniveau.
Sendetidspunkt: Udsendelsens sendetidspunkt.
Sprog: Sprogbrug, bandeord.
Teknik: Dårlig lyd, tekster mm.
Vært/kommentator: En værts adfærd, tilgang til emnet mm.

Ændringer fra 2017
Tidligere var kirke & tro et tema, nu er det en programtype.

Ændringer i 2019
Vi har ændret formularen, så mediebrugere fremover også kan 
angive en kommentar til at være generel – og ikke kun ris og ros. 
I samme ombæring går vi væk fra at bruge hjerter som karakter-
angivelse.
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Hvis du vil vide mere om KLF, Kirke & Mediers arbejde, 
er du velkommen til at kontakte os.
 
 
KLF, Kirke & Medier
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon 86 62 74 66
Mail info@klf.dk
www.klf.dk

Om Reaktionsrapporten 2018
Reaktionsrapport 2018 er udgivet af Danmarks største mediebrugerorganisation KLF, Kirke & Medier, 
som repræsenterer 12.000 medlemmer.
Rapporten præsenterer de reaktioner, som KLF, Kirke & Medier modtog fra mediebrugerne i 2018 og 
sætter fokus på reaktionernes overordnede temaer. Det er ikke forbeholdt foreningens medlemmer 
af reagere.

Siden 1926 har KLF arbejdet for:
• At alle mediebrugere har adgang til det kristne budskab
• At den kristne kultur og de kristne værdier har en naturlig plads i medierne
• At medierne opfører sig anstændigt og tager etik og menneskeværd alvorligt
Det er perspektiver, som behandles i reaktionsrapporten.

Læs mere om KLF på klf.dk.

REAKTIONSRAPPORT 2018


