
 

 

   

 

Kendelse 

afsagt den 3. juli 2017 

 

 

Sag nr. 17-70-01159 

 

[Moren] 

 

og  

 

[Stedsøsteren] 

 

mod 

 

Ekstra Bladet  

 

I forbindelse med offentliggørelse af Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01123, [Mo-

ren]og [Stedsøsteren] mod Ekstra Bladet, som nævnet traf afgørelse i den 23. maj 2017, har 

Ekstra Bladet afvist at bringe nævnets kendelse på baggrund af oplysninger om, hvordan de-

res online betalingsunivers, Ekstra Bladet+, fungerer.  

 

Denne kendelse angår spørgsmålet om, hvorvidt behandlingen af Pressenævnets sag nr. 17-

70-01123 skal genoptages på baggrund af Ekstra Bladets oplysninger.  
 

 

 

1 Sagsfremstilling 

Af Pressenævnet kendelse i sag nr. 17-70-01123 fremgik bl.a. følgende:  

 

”3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:  

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:  

Jesper Rothe, Turid Fennefoss Nielsen, Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen. 

[…] 

[side 8 i kendelsen] 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvars-

havende redaktør af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende til 

Pressenævnets logo som illustration:  

 

”[rubrik] 

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet 

[underrubrik] 
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Nævnet kritiserer avisen for ikke at indhente en mors kommentar til datterens udta-

lelser om sin barndom. 

[tekst] 

I EKSTRA-tillægget ”KVINDER BAG TREMMER” omtalte Ekstra Bladet i marts 

måned forholdene for kvindelige indsatte.  

En 22-årig voldsdømt kvinde fortalte om sin opvækst og sit liv generelt.  

I den forbindelse beskrev hun sine minder som voldelige og ”uanmeldte, brutalt 

gengældte slag.” 

Kvindens mor klagede til Pressenævnet. 

Ekstra Bladet oplyste i forbindelse med Pressenævnets sag, at artiklen alene beskrev 

de voldelige episoder, hvor den indsatte kvinde selv var den udøvende.  

Pressenævnet fandt, at beskrivelsen kunne opfattes som en beskrivelse af kvindens 

barndomshjem og derved kunne anses for en beskyldning mod moren om vold i 

hjemmet.  

Nævnet udtalte kritik af Ekstra Bladet for ikke at kontrollere beskyldningen. 

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.  

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaev-

net.dk” 

 

Offentliggørelse af nævnets kendelse i Ekstra Bladet skal ske snarest i den første el-

ler en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse. Offentliggø-

relse skal ske på det sted i mediet, hvor mediet har oplyst at ville offentliggøre kri-

tik fra Pressenævnet (i mediets rettelsesspalte: 

http://www.pressenaevnet.dk/dagblade/). Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, 

skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kriti-

serede artikel. 

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets digitale plat-

forme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som 

en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst 

et døgn efter kritikkens offentliggørelse. Endvidere skal denne artikel være offent-

ligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen 

af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påkla-

gede artikel har været tilgængelig. 

Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af ar-

tiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis 

den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor 

nævnet har udtalt kritik. 

Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes i medierne. 

 

Pressenævnet sendte ved mail af 29. maj 2017 kendelsen til klagerne og Ekstra Bladet. Af 

mailen fremgik bl.a. følgende:  

 

”[…] 
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Som det fremgår, har nævnet pålagt den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet 

at offentliggøre et resumé af kendelsen. Resuméet skal offentliggøres nøjagtig såle-

des, som det er anført i kendelsen på side 8 frem til og med pressenaevnet.dk. 

Offentliggørelsen skal ske snarest muligt uden kommenterende tilføjelser og på en 

så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges, jf. herved mediean-

svarslovens § 49.  

[…]” 

 

Ekstra Bladet offentliggjorde den 7. juni 2017 Pressenævnets kendelse på forsiden af under-

siden ekstrabladet.dk/plus (Ekstra Bladets betalingsunivers Ekstra Bladet+). Af Ekstra Bla-

dets skærmprint fra nyhedsstrømmen på forsiden af Ekstra Bladet+ fremgår det, at overskrif-

ten ”Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet” er bragt uden Pressenævnets logo som illustrati-

on. De øvrige overskrifter på skærmprintet er indsat hen over et billede (illustrationen til 

overskriften). Hvis man som læser klikkede på teksten ”Pressenævnet kritiserer Ekstra Bla-

det” fremgik teksten fra nævnets kendelse uden nævnets logo.  

 

I artiklen ”DØMT FOR BRUTAL AFSTRAFFELSE: Jeg er blevet en hård pige” var teksten 

”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” indsat som link til nævnets kendelse i starten af 

brødteksten.  

 

Pressenævnet anmodede ved mail af 13. juni 2017 Ekstra Bladet om:  

 

”[…] på ny at offentliggøre kendelsen på forsiden af ekstrabladet.dk som en gratis ar-

tikel i den løbende nyhedsstrøm med Pressenævnets logo som illustration.”  

 

Samme dag svarede Ekstra Bladet:  

 

”Kendelsen har været offentliggjort som gengivet i regelsættet for Pressenævnet. Jeg 

[Ekstra Bladets redaktør] citerer: 

’Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, 

der svarer til placeringen af den kritiserede artikel.’ 

Den kritiserede artikel blev i sin tid offentliggjort i Ekstra Bladets digitale betalings-

område Ekstra, og har aldrig været tilgængelig gratis. Derfor skal kendelsen natur-

ligvis ikke offentliggøres på den gratis platform ekstrabladet.dk, men i vores beta-

lings univers, som nu hedder Ekstra Bladet+. Dette skete (som dokumenteret) med 

en behørig henvisning i et døgn i vinduet til Ekstra Bladet+ på ekstrabladet.dk. Jeg 

ved ikke om i har modtaget kopi af denne henvisning (vores normale Pressenævns 

ansvarlige er på ferie), men den kan i givet fald eftersendes, hvis I ønsker det.  

Jeg kan heller ikke svare på om Pressenævnets logo har været vist, men I givet fald 

det ikke er sket, beder jeg om, at I ser bort fra det denne gang, da der på ingen måde 

er tale om obstruktion, men alene forvirring. 

Men denne opklaring mener jeg sagen bør kunne afsluttes på det eksisterende 

grundlag.” 
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Ekstra Bladet+ 

Ifølge fanen ”Ofte stillede spørgsmål” på ekstrabladet.dk fremgår bl.a. følgende om Ekstra 

Bladet+:  

 

”Hvad er Ekstra Bladet+? 

Ekstra Bladet+ er et digitalt abonnement, som giver dig adgang til at læse Ekstra 

Bladet+-artikler på ekstrabladet.dk. 

 

Hvad koster et abonnement på Ekstra Bladet+? 

Ekstra Bladet+ Basis koster 39 kroner for 30 dage, og Ekstra Bladet+ Premium ko-

ster 69 kr. for 30 dage. Beløbet trækkes løbende. 

 

Hvor lang tid gælder mit abonnement på Ekstra Bladet+? 

Der er tale om et 30-dages abonnement, som er løbende, indtil du evt. vælger at 

stoppe det. Der er ingen bindingsperiode. Hvis du stopper dit abonnement, er det 

aktivt i den periode, du har betalt for. Så hvis du stopper dit abonnement på dag 20 i 

en abonnementsperiode, har du stadig adgang de resterende ti dage. Derefter træk-

ker vi ikke flere penge fra din konto. Du kan herefter altid starte dit abonnement 

igen. 

 

Hvornår trækker I pengene? 

Vi trækker pengene fra dit kreditkort eller via MobilePay, hvis du har valgt den beta-

lingsløsning, for den næste periode ved udløbet af en abonnementsperiode. Du kan 

til enhver tid opsige dit abonnement, og der er ingen bindingsperiode. 

 

Hvordan fornyer jeg mit abonnement på Ekstra Bladet+? 

Dit abonnement fortsætter automatisk, indtil du selv evt. vælger at stoppe det. Hvis 

dit abonnement har været stoppet, kan du altid få adgang til Ekstra Bladet+ igen ved 

at købe adgang på ny.” 

 

 

Medieansvarsloven 

Medieansvarslovens § 49 har følgende ordlyd:   

 

”Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at 

offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offent-

liggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, 

som det med rimelighed kan forlanges.” 

 

Af betænkning nr. 1205/1990 om ”Medieansvar” fremgår følgende til lovens § 49:  

 

”[side 77]  

Bestemmelsen overlader det til Pressenævnet at afgøre, om en kendelse skal offent-

liggøres, og i hvilket omfang dette i givet fald skal ske. […]” 
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2 Pressenævnets begrundelse og afgørelse: 

Ved behandlingen af nævnets kendelse af 23. maj 2017 deltog følgende medlemmer: Jesper 

Rothe, Turid Fennefoss Nielsen, Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen. 

 

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pres-

senævnet, træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgs-

målet om eventuel genoptagelse af sagen. Jesper Rothe, Turid Fennefoss Nielsen, Lars Lind-

skov og Marlene Borst Hansen træffer derfor også afgørelse i spørgsmålet om genoptagelse. 

 

Ekstra Bladet har ved mail af 13. juni 2017 afvist at bringe Pressenævnets kendelse af 23. maj 

2017 i sag 17-70-01123 på forsiden af sin netavis ekstrabladet.dk som en gratis artikel.  

 

Ekstra Bladets mail indeholder sådanne oplysninger, at nævnet genoptager behandlingen for 

så vidt angår spørgsmålet om offentliggørelse på Ekstra Bladets netavis.  

 

 

Vedr. Ekstra Bladets offentliggørelse  

Ekstra Bladet har afvist at bringe Pressenævnets kendelse på forsiden af ekstrabladet.dk som 

gratis artikel. Ifølge avisen er offentliggørelsen sket, idet nævnets kendelse har været bragt på 

ekstrabladet.dk/plus som betalingsartikel, ligesom den påklagede artikel var bragt som beta-

lingsartikel. 

 

Af Pressenævnets pålæg fremgik bl.a. følgende:  

 

”I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvars-

havende redaktør af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende til 

Pressenævnets logo som illustration:” 

 

Herudover var der henvist til nævnets generelle retningslinjer for offentliggørelse af fældende 

kendelser, hvoraf bl.a. følgende fremgik:  

  

”[…] 

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets digitale plat-

forme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som 

en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst 

et døgn efter kritikkens offentliggørelse. Endvidere skal denne artikel være offent-

ligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen 

af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påkla-

gede artikel har været tilgængelig. 

[…]” 

 

Medieansvarslovens § 49 overlader det til Pressenævnet at afgøre, om nævnets kendelse skal 

offentliggøres, og i hvilket omfang dette i givet fald skal ske. Forarbejderne tager ikke nærme-

re stilling til offentliggørelsesmåden.  
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To medlemmer – formand Jesper Rothe og Turid Fennefoss Nielsen– udtaler herefter:  

Vi finder, at Ekstra Bladet ved offentliggørelse den 7. juni 2017 på betalingssiden ekstrabla-

det.dk/plus ikke har bragt kendelsen på en så fremtrædende måde som det med rimelighed 

kan forlanges. Det bemærkes herved, at offentliggørelsen kun er sket på en underside på Eks-

tra Bladets netavis og ikke på mediet ”ekstrabladet.dk”, som nævnet henviste til i sit pålæg, 

ligesom Ekstra Bladet heller ikke bragte kendelsen med nævnets logo som illustration. Det 

bemærkes i den forbindelse også, at vi anser ekstrabladet.dk som ét medie og betalingsdelen 

som en integreret del af dette, og at betalingsartikler i øvrigt også kan være omtalt på ektra-

bladet.dk’s forside. Det forhold, at den pågældende artikel var placeret på en underside på 

ekstrabladet.dk, hvortil man kun kan få adgang, hvis man betaler, medfører således efter vo-

res opfattelse ikke, at Pressenævnets kendelse kun skal offentliggøres der.  

 

To medlemmer – Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen – udtaler:  

Vi finder, at Ekstra Bladet ved offentliggørelse den 7. juni 2017 på betalingssiden ekstrabla-

det.dk/plus har bragt kendelsen på en så fremtrædende måde som det med rimelighed kan 

forlanges. Offentliggørelsen svarer til, at man som læser af en trykt avis skal købe avisen for 

at kunne læse nævnets kritik af en artikel i en tidligere udgave af avisen.  

 

Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og nævnet anser herefter offent-

liggørelsen på ekstrabladet.dk/plus for utilstrækkelig. 

 

Med den bemærkning, at den ansvarshavende redaktør pålægges at offentliggøre nævnets 

kendelse i den løbende nyhedsstrøm på forsiden af ekstrabladet.dk som en gratis artikel (frit 

tilgængelig), fastholder nævnet i øvrigt sit pålæg som anført i kendelsen af 23. maj 2017.   

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende 

redaktør af ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende på forsiden af ekstrabladet.dk som en 

gratis artikel til Pressenævnets logo som illustration:  

 

”[rubrik] 

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet 

[underrubrik] 

Nævnet kritiserer avisen for ikke at indhente en mors kommentar til datterens udta-

lelser om sin barndom. 

[tekst] 

I EKSTRA-tillægget ”KVINDER BAG TREMMER” omtalte Ekstra Bladet i marts 

måned forholdene for kvindelige indsatte.  

En 22-årig voldsdømt kvinde fortalte om sin opvækst og sit liv generelt.  

I den forbindelse beskrev hun sine minder som voldelige og ”uanmeldte, brutalt 

gengældte slag.” 

Kvindens mor klagede til Pressenævnet. 

Ekstra Bladet oplyste i forbindelse med Pressenævnets sag, at artiklen alene beskrev 

de voldelige episoder, hvor den indsatte kvinde selv var den udøvende.  
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Pressenævnet fandt, at beskrivelsen kunne opfattes som en beskrivelse af kvindens 

barndomshjem og derved kunne anses for en beskyldning mod moren om vold i 

hjemmet.  

Nævnet udtalte kritik af Ekstra Bladet for ikke at kontrollere beskyldningen. 

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.  

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaev-

net.dk” 

 

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på forsiden af ekstrabladet.dk som en 

gratis artikel i den løbende nyhedsstrøm. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig arti-

kel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens of-

fentliggørelse. Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig 

artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode sva-

rende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig. Skrifttype og lay-

out bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes i medierne. 


