
 

 

   

 

Kendelse 

afsagt den 19. april 2017 

 

 

Sag nr. 17-70-01083 

 

[Klager] 

 

mod  

   

Søfart  

 

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklerne ”Maritime Danmark bortviser salgschef” 

og ”Maritime Danmark indgår forlig med eks-chef” bragt henholdsvis den 4. november 2016 

og 27. januar 2017 på hjemmesiden soefart.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. 

Klagen vedrører endvidere mediets afslag på afslag på genmæle.  

 

Tidligere partner i Maritime Danmark, [Klager], har klaget over, at Søfart ikke har udvist 

tilstrækkelig kildekritik, har bragt ukorrekte oplysninger om hans ophør i Maritime Danmark 

samt undladt at give ham mulighed for at kommentere for ham skadelige oplysninger. 

 

 

 

1 Sagsfremstilling 

Forud for offentliggørelsen af de påklagede artikler bragte Maritime Danmark den 4. novem-

ber 2016 kl. 11.55 meddelelsen ”[Klager] bortvist” på hjemmesiden maritimedanmark.dk. 

Meddelelsen blev samme dag både bragt i en engelsk og en dansk version på hjemmesiden. 

Både den danske og engelske version af artiklen er efterfølgende fjernet fra maritimedan-

mark.dk. Af meddelelsen fremgik:   

 

”[Klager] bortvist 

Det er med beklagelse at Maritime Danmark må meddele, at flere alvorlige for-

hold har gjort det nødvendigt at bortvise vores salgschef [Klager]. Samtidig er den 

aftale som gjorde [Klager] til partner i Media Group Maritime Denmark ophævet. 

[Klager] er herefter uberettiget til at rette henvendelse til Maritime Danmarks 

kunder, leverandører og samarbejdspartnere ligesom [Klager] ikke længere kan 

indgå aftaler, eller på anden måde handle på Maritime Danmarks vegne. 

Sales Manager [Person B] er konstitueret i stillingen som salgschef for Maritime 

Danmark. 

[Person A] 

Partner” 
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De påklagede artikler 

Søfart bragte den 4. november 2016 kl. 13.09 artiklen ”Maritime Danmark bortviser salgs-

chef” på soefart.dk. Af artiklen fremgik følgende: 

 

”'Flere alvorlige forhold' har kostet jobbet for [Klager], som havde ansvar for 

Danish Maritime Fair (opdateret)  

[Parentesen ”(opdateret)” er tilføjet 27. januar 2017, Pressenævnet.] 

 

[Klager], som var udstillingschef for den netop overståede Danish Maritime Fair, 

er fortid hos arrangøren, Maritime Danmark.  

Det fremgår af en meddelelse fra Maritime Danmark. 

"Det er med beklagelse, at Maritime Danmark må meddele, at flere alvorlige for-

hold [ovennævnte del af artiklen kunne læses uden abonnement]. For at læse 

den resterende del af artiklen, krævede det abonnement, Pressenævnet] har 

gjort det nødvendigt at bortvise vores salgschef [Klager]. Samtidig er den aftale 

som gjorde [Klager] til partner i Media Group Maritime Denmark ophævet," skri-

ver partner [Person A] på Maritime Danmarks hjemmeside. 

[…]  

Han tilføjer, at [Klager] herefter er "uberettiget til at rette henvendelse til Mari-

time Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere - ligesom [Klager] 

ikke længere kan indgå aftaler, eller på anden måde handle på Maritime Dan-

marks vegne." 

[Person A] ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. 

[…]  

"Vi er stadig i gang med at kortlægge sagen. Indtil vi er færdige med det, har vi 

ikke mere at meddele, end det der står på vores hjemmeside," siger han til Søfart. 

Sales Manager [Person B] er nu konstitueret i stillingen som salgschef for Mari-

time Danmark. 

Danish Maritime Fair kunne i den seneste udgave af Søfart melde om rekord-

mange besøgende og udstillere. Samlet set besøgte 4.600 messehallen i det gamle 

lokomotivværksted i Københavns Sydhavn, hvor 232 udstillere i forrige uge præ-

senterede deres virksomheder og produkter. 

[Klager] rettede dog i Søfart kritik mod paraplyorganisationen Danish Maritime 

Days (DMD) for manglende koordinering og opbakning i forhold til messen. En 

kritik DMD indtil videre ikke har ønsket at kommentere, da man er i færd med at 

evaluere hele begivenheden. 

[i] Opdatering pr. 27. januar 2017: Læs afslutningen på sagen her  

[link til artiklen ”Maritime Danmark indgår forlig med eks-chef” bragt den 27. 

januar 2017 kl. 14.25 på soefart.dk (se artiklen længere nede). Linket er frem-

hævet med fed skrift, Pressenævnet.]” 
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Den 27. januar 2017 kl. 11.14 udsendte Maritime Danmark meddelelsen ”Maritime Danmark 

indgår forlig” på hjemmesiden maritimedanmark.dk. Af meddelelsen fremgik det:  

 

”Maritime Danmark valgte den 2. november 2016 at bortvise salgsdirektør 

[Klager] og udsende meddelelse [den 4. november 2016] herom til kunder og 

forretningsforbindelser. Bortvisningen blev også omtalt på Maritime Danmarks 

nyhedsportal. Der er nu indgået et forlig med [Klager], der afslutter sagen.  

Det er i forbindelse hermed vigtigt at pointere, at der ikke har været tale om kri-

minelle forhold.  

[Klager] var en del af Maritime Danmarks ejerkreds, hvorfor ordet ”bortvist” ikke 

var en korrekt betegnelse.  

Som del af forliget udtræder [Klager] af ejerkredsen, der fremover består af [Per-

son C] og [Person A]. Maritime Danmark har ingen yderligere kommentarer til 

sagen.” 

 

Af mail af 27. januar 2017 kl. 11.55 fra [Klager] til Søfart fremgår følgende:  

 

”Jeg fik desværre ikke lejlighed til at kontakte dig efter Danish Maritime Fair, da 

mine to daværende partnere [Person C] og [Person A] trak bortvisningskortet og 

lagde mundkurv på mig under henvisning til markedsføringslovens § 1.  

Jeg har siden kørt sag imod dem og vi har netop indgået et forlig. Nyhed om forlig 

er blevet slået op på Maritime Danmarks hjemmeside: 

https://maritimedanmark.dk/?Id=33650  

Forliget ophæver alle restriktioner for mig og mit firma Marpro ApS, og jeg lance-

rer et nyt maritimt koncept til marts. 

Den oprindelige nyhed er nedtaget fra Maritime Danmarks portal 

https://maritimedanmark.dk/?Id=32895 da den indeholdt faktuelle usandheder, 

og jeg vil derfor venligst anmode om at den nyhed i skrev på basis af denne også 

nedtages hos Jer: 

http://www.soefart.dk/article/view/299967/maritime_danmark_bortviser_salg

schef  

Det er ikke rart at se ens navn tilsværtet på denne måde når der søges på [Klager] 

på Google. 

Google fjerner søgeresultaterne også snarest – og så er den eneste nyhed om det 

Jeres. Min advokat bistår mig gerne i anmodningen om at få den fjernet, men jeg 

tænker at vi kan finde ud af det uden?” 

 

Søfart svarede [Klager] klokken 12.55. Af mailen fremgik blandt andet:  

 

”[…] 

Svaret er, at vi nedtager ikke nyheder som den omtalte, da det jo ville være histo-

rieforfalskning – og som ordet antyder - med tilbagevirkende kraft.  

Vi skriver derimod straks den nyhed, du kommer med nu; at I har indgået forlig. 

Og ekstraordinært indsætter [Person D] et link i den ”gamle nyhed” (om bortvis-

https://maritimedanmark.dk/?Id=33650
https://maritimedanmark.dk/?Id=32895
http://www.soefart.dk/article/view/299967/maritime_danmark_bortviser_salgschef
http://www.soefart.dk/article/view/299967/maritime_danmark_bortviser_salgschef


 

 
  4 

 

 

 

ningen) til den nye artikel om forliget. Så man kan herefter ikke læse om bortvis-

ningen uden at blive gjort opmærksom på den nye udvikling i sagen.  

Der er derimod ikke god skik at fjerne nyheder. Heller ikke jf. den seneste opda-

tering af god skik (pkt. B8) som heller ikke af-indekserer nyheder som omtalte.  

Hvis du er uenig i ovenstående, har du mulighed for at klage til pressenævnet. 

Ovenstående vurdering er dog bekræftet af Danske Mediers ekspert på området. 

[…]” 

 

Samme dag den 27. januar 2017 kl. 14.25 bragte Søfart artiklen ”Maritime Danmark indgår 

forlig med eks-chef” på hjemmesiden soefart.dk med underrubrikken:  

 

”I et forlig med eks-udstillingschef [Klager] erkender Maritime Danmark, at det 

var forkert at bruge betegnelsen ”bortvisning” om hans dramatiske exit.” 

 

Af selve artiklen fremgik det (hele artiklen kan læses uden abonnement):  

 

”[Klager] blev nok sendt ud i kulden, men han blev ikke ’bortvist’, da Maritime 

Danmark 2. november 2016 kappede alle bånd til virksomhedens udstillingschef 

på grund af ’alvorlige forhold’. 

Det fremgår af en meddelelse fra Maritime Danmark, hvoraf det fremgår, at de to 

parter nu har indgået et forlig, der afslutter sagen.  

Ifølge forliget erkender Maritime Danmark, at der ikke var grundlag for at kalde 

affæren for en ’bortvisning’.  

”Det er i forbindelse hermed vigtigt at pointere, at der ikke har været tale om 

kriminelle forhold. [Klager] var en del af Maritime Danmarks ejerkreds, hvorfor 

ordet ”bortvist” ikke var en korrekt betegnelse.” 

Læs også: Maritim messe tager imod fremstrakt hånd fra Danish Maritime Days 

[den understregede tekst udgjorde et link indsat med blå skriftfarve til en artikel 

med samme overskrift bragt den 7. februar 2017 på soefart.dk, Pressenævnet] 

Som del af forliget udtræder [Klager] af ejerkredsen, der fremover består af [Per-

son C] og [Person A].  

I den oprindelige meddelelse fra Maritime Danmark 2. november 2016 under-

stregede Maritime Danmark, at [Klager] pr. dags dato var "uberettiget til at rette 

henvendelse til Maritime Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere 

- ligesom [Klager] ikke længere kan indgå aftaler, eller på anden måde handle på 

Maritime Danmarks vegne."  

Maritime Danmark står bl.a. bag messen Danish Maritime Fair.  

Virksomheden har ingen yderligere kommentarer til sagen.” 

 

[Klager]s klage over Søfarts artikler er modtaget i Pressenævnet den 7. februar 2017. Ifølge 

Søfart afindekserede mediet den 8. februar 2017 artiklen. Ved Pressenævnets søgning den 7. 

april 2017 kan artiklen imidlertid stadig søges frem på google.dk.  

 

http://www.soefart.dk/article/view/312109/maritim_messe_tager_imod_fremstrakt_hand_fra_danish_maritime_days
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[Klager] anmodede ved mail af 14. februar 2017 Søfart om at få bragt følgende:  

 

”[…] 

Endeligt vil jeg gerne have at de pålægges at uploade en nyhed der opsummerer 

det jeg klager over i stil med: 

 

Kritik af Søfart fra Pressenævnet 

2. november 2016 [rettelig 4. november 2016, Pressenævnet], valgte Søfart at 

bringe en nyhed om at [Klager] var bortvist som ansat hos Maritime Danmark 

ApS. [Klager] fik ikke mulighed for at kommentere på artiklen og Søfart har efter-

følgende konstateret, at nyheden ikke var korrekt. [Klager] var ikke ansat men 

partner med et ejerskab på 33,33 % af virksomheden og kunne derfor ikke i juri-

disk forstand bortvises. [Klager] ejede også stadigt 33,33 % af virksomheden efter 

de to partnere [Person A] og [Person C] afbrød samarbejdet på trods af at artiklen 

indikerede det modsatte. I artiklen skrev Søfart endvidere at [Klager] havde ud-

talt sig kritisk om Danish Maritime Days, men der var ikke nogen reference til 

dette i informationen fra Maritime Danmark. Endeligt var [Klager] ikke uberetti-

get til at kontakte kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Søfart undlod at 

indhente en kommentar fra [Klager].  

27. januar lægger Søfart en nyhed op om at der er indgået et forlig, i nyheden 

vælger Søfart at kopiere den samme tekst fra forrige artikel, om at Maritime 

Danmark har oplyst at [Klager] er uberettiget til at rette henvendelse til Maritime 

Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere. I denne artikel indhen-

ter Søfart heller ikke nogen kommentar fra [Klager].  

Søfart beklager.  

Søfart understreger at der nu er fremvist dokumentation for at [Klager] efter for-

liget er fuldt berettiget til at rette henvendelse til kunder, leverandører og samar-

bejdspartnere med sine nye aktiviteter. 

 [Klager] udtaler ”Jeg er ked af at jeg ikke fik mulighed for at kommentere på sa-

gen i første omgang, men er glad for at pressenævnet påtaler sagen, så andre ikke 

bliver udsat for det samme. Med forliget på plads er sagen lukket. Nu vil jeg se 

fremad og koncentrere mig 100 % om mit nye projekt som jeg glæder mig meget 

til at lancere.” 

 

Søfart afviste den 15. februar 2017 at bringe genmælet. Klagefristen i medieansvarsloven var 

ikke i den forbindelse omtalt. 

 

 

2 Parternes synspunkter 

2.1 [Klager]s synspunkter 

God presseskik – kontrol af oplysninger 

[Klager] har anført, at god presseskik er tilsidesat, idet Søfart ikke har udvist tilstrækkelig 

kildekritik og har bragt forkerte oplysninger. 
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[Klager] har anført, at Søfart ukritisk har viderebragt ukorrekte oplysninger i en meddelelse 

fra selskabet Maritime Danmark, selv om meddelelsen var skrevet af chefredaktør og partner 

i Maritime Danmark, [Person A], der havde økonomisk interesse i at presse [Klager] (der 

også var partner i selskabet Maritime Danmark) ud af Maritime Danmark. Søfart har også en 

interesse i at skade klagers omdømme, da han planlægger at lancere et konkurrerende mari-

timt internetmedie. Sagen har derfor særdeles alvorlig karakter for [Klager].  

 

[Klager] har anført, at Søfart har viderebragt følgende faktuelt ukorrekte oplysninger: 

 

- Han var ikke ansat, men partner – og kunne dermed ikke i juridisk forstand bortvises. 

- Han var ikke salgschef. Hans formelle titel var salgsdirektør og udstillingschef. 

- De øvrige partnere kunne ikke ophæve partneraftalen, og han var fortsat ejer af en 

tredjedel af firmaet efter, at de havde forsøgt at bortvise ham. 

- Han var ikke uberettiget til at rette henvendelse til kunder, leverandører og samar-

bejdspartnere. Denne forkerte oplysning har resulteret i, at folk i branchen nærmest 

ikke har turdet kontakte ham.  

 

Derudover har [Klager] anført, at Søfart i artiklen tilføjede information om, at han havde ud-

talt sig kritisk om organisationen Danish Maritime Days, selvom Maritime Danmark intet 

havde nævnt herom i deres artikel af 4. november 2016. Forholdet havde heller ikke relevans 

for bortvisningen, men ved at nævne det gav Søfart læseren indtryk af, at det kunne være 

grunden til [Klager]s bortvisning.   

 

Søfart gav ham ikke ham mulighed for at kommentere oplysningerne i artiklen inden offent-

liggørelsen. På tidspunktet for bortvisningen fra Maritime Danmark antog han, at Søfart og 

hans tidligere partnere i Maritime Danmark havde indledt et samarbejde. Da han på davæ-

rende tidspunkt var underlagt markedsføringslovens begrænsninger, kunne han ikke selv 

tage kontakt til Søfart i henhold til Business Danmarks (Fagforeningen for salg og marke-

tings) fortolkning af markedsføringslovens § 19. Han har i den forbindelse henvist til følgen-

de citat fra Business Danmarks hjemmeside: ”En målrettet henvendelse alene til sin tidligere 

arbejdsgivers kunder vil derimod være en overtrædelse af markedsføringsloven”. Derimod 

kunne Søfart have taget kontakt til ham. Herved kunne han have udtalt sig, jf. Business 

Danmarks fortolkning af markedsføringsloven: ”Markedsføringsloven forbyder ikke ansatte 

at betjene kunder hos en tidligere arbejdsgiver, hvis kunderne selv kontakter den ansatte i 

en ny virksomhed”.    

 

[Klager] har herudover anført, at artiklen er en betalingsartikel, hvorved ikke betalende 

abonnenter kun kunne – og fortsat kan – se overskriften ”Maritime Danmark bortviser 

salgschef”, hvoraf det fremgår, at han var bortvist.  

 

[Klager] har anført, at Søfart i artiklen 27. januar 2017 gentager de ukorrekte oplysninger om, 

at han ikke havde ret til at kontakte kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Disse ukor-

rekte oplysninger ønsker han slettet fra artiklen.  
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I den forbindelse har han anført, at det var et selvstændigt punkt i forliget mellem ham og de 

to andre partnere i Maritime Danmark, at han med sin nye virksomhed er fuldstændigt frita-

get for markedsføringslovens begrænsninger. Dette kunne han have oplyst Søfart om, hvis 

Søfart havde kontaktet ham. Ifølge [Klager] gav Søfart ham ikke mulighed for at kommentere 

oplysningerne i artiklen før offentliggørelsen.  

 

 

Genmæle 

[Klager] har anført, at fristoverskridelsen i forhold til artiklen af 4. november 2016 ikke bør 

tillægges betydning. Han har anmodet om at få bragt et genmæle som en gratis nyhed på soe-

fart.dk med et lignende indhold af genmæleteksten af 14. februar 2017. 

 

 

Sletning – punkt B.8  

[Klager] har anført, at artiklen af 4. november 2016 bør fjernes (afpubliceres) fra hjemmesi-

den soefart.dk, da artiklen indeholder ukorrekt information. Søfart har oplyst, at de har afin-

dekseret artiklen, men artiklen kan fortsat søges frem via søgemaskinen Google.  

 

 

2.2 Søfarts synspunkter 

God presseskik – Kontrol af oplysninger 

Søfart har afvist, at god presseskik er tilsidesat og tilkendegivet, at det ikke efter deres opfat-

telse er op til Pressenævnet at afgøre, hvorvidt et medie burde have været ”kildekritisk”.  

 

Søfart har afvist at have viderebragt faktuelt forkerte oplysninger og har henvist til, at Søfart 

loyalt har refereret en nyhedsartikel fra en troværdig virksomhed, Maritime Danmark, her-

under virksomhedens begrundelse for at tvinge [Klager] ud af virksomheden. At der efterføl-

gende blev indgået et forlig mellem partnerne gør ikke oplysningerne i Maritime Danmarks 

artikel af 4. november 2016 for usande.  

 

Søfart har i den forbindelse anført, at det var en kendsgerning, at partner [Klager] den 2. no-

vember 2016 blev tvunget til at forlade virksomheden Maritime Danmark af selskabets øvrige 

partnere. Denne kendsgerning er ubestridt. Søfart har tillige stillet spørgsmålstegn ved, hvor-

vidt [Klager] ikke skulle være ansat. Ifølge Søfart har medejere sædvanligvis også en kon-

trakt, der beskriver rent ansættelsesretlige forhold.  

 

I forhold til, hvorvidt [Klager]s titel er salgschef eller salgsdirektør, har Søfart henvist til, at 

[Klager]s medpartnere kaldte ham salgschef i artiklen af 4. november 2016. Det må stå for 

Maritime Danmarks regning, om [Klager]s stillingsbetegnelse er korrekt. Det samme gør sig 

gældende i forhold til oplysningerne om, hvorvidt [Klager] var ansat eller partner, og om 

partneraftalen kunne ophæves. 

 

Søfart har endelig anført, at [Klager] i sin mail af 27. januar 2017 til Søfart oplyste, at han 

allerede på tidspunktet for udsendelsen af nyhedsartiklen den 4. november 2017 havde for-

pligtet sig til at afholde sig fra at udtale sig offentligt om sagen. Det fremgår af mailen, at 
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[Klager]s daværende partnere ”trak bortvisningskortet og lagde mundkurv på mig under 

henvisning til markedsføringslovens paragraf 1”.  

 

[Klager] havde desuden - kort forinden sagen - mødt Nordiske Mediers koncerndirektør og 

chefredaktør, så han havde også en personlig indgang til Søfart og dermed alle muligheder 

for at gøre opmærksom på, at han ville give sin version, senere, når han nu ikke reagerede, da 

sagen blev omtalt første gang 4. november 2016. Desuden var der ikke tale om nogen højt 

prioriteret nyhedsartikel den 4. november 2016 fra Søfarts side. Der var alene tale om en 

nøgternt konstaterende artikel, der skulle oplyse læserne om en udskiftning i ledelseslaget i 

en maritim virksomhed. 60-65 procent af indholdet på Søfarts hjemmeside er låst, da Søfart 

beskytter unikt indhold som mange andre medier. 

 

Da [Klager] endelig henvendte sig den 27. januar 2017, skrev Søfart med det samme en arti-

kel om forliget. 

 

 

Genmæle 

Søfart har anført, at anmodningen om genmæle er fremsat for sent. [Klager] anmodede først 

om genmæle den 14. februar 2017 til en artikel offentliggjort den 4. november 2016. Fristen 

på 12 uger er derved overskredet.  

 

Søfart har videre afvist at bringe et genmæle under henvisning til begrundelsen som angivet 

oven for under punktet ”Sletning – punkt B.8”.  

 

Søfart har yderligere henvist til, at så snart forliget blev offentliggjort, skrev Søfart en ny arti-

kel den 27. januar 2017,der beskrev forligets indhold. Derudover har Søfart skrevet ”opdate-

ret” i underrubrikken i den oprindelige artikel af 4. november 2016 og tilføjet, at sagen si-

denhen er blevet afsluttet ved et forlig med link til artiklen af 27. januar 2017. At bringe et 

genmæle ville derfor blot være en gentagelse af en række oplysninger, som i alt væsentligt 

allerede er blevet bragt i Søfart.  

 

 

Sletning – punkt B.8 

Søfart har afvist at slette artiklen af 4. november 2017 fra Søfarts digitale arkiv. Et nyheds-

medie bør ikke pålægges at slette en artikel, som refererer et fuldstændig korrekt begiven-

hedsforløb og som refererer en fuldt ud troværdig institutions officielle pressemeddelelse om 

en ændring i ledelseslaget. Det vil kræve en gennemgribende ændring af danske mediers om-

taler, hvis medier kun kan omtale ledelsesudskiftninger, hvis direktøren vil udtale sig. 

 

At der siden den oprindelige artikel om [Klager] er indgået et forlig, mellem [Klager] og hans 

tidligere partnere i Maritime Danmark, ændrer ikke det faktum, at han i november 2016 blev 

tvunget til at forlade virksomheden. At forliget indebærer, at Maritime Danmark langt senere 

erkender, at virksomheden ikke havde grundlag for at bruge udtrykket ”bortvisning” i virk-

somhedens pressemeddelelse, da man bad [Klager] forlade virksomheden, er ikke et argu-

ment for at slette den oprindelige artikel.  
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Søfart har dog af hensyn til [Klager] og hans udtrykte bekymringer om sin fremtidige karriere 

bedt Google om at afindeksere artiklen af 4. november 2016, således at den ikke fremkom-

mer, når man søger på [Klager]s navn på Google.  

 

 

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse: 

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:  

Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen. 

 

Tidligere partner i Maritime Danmark, [Klager], har klaget til Pressenævnet over, at Søfart 

har tilsidesat god presseskik og afvist at bringe et genmæle i relation til artiklen ”Maritime 

Danmark bortviser salgschef” af 4. november 2016 og artiklen ”Maritime Danmark indgår 

forlig med eks-chef” af 27. januar 2017 bragt på soefart.dk.  

 

 

3.1 Klagefrist 

Søfart har anført, at fristen for at anmode om genmæle over for artiklen af 4. november 2016 

var udløbet ved klagers anmodning af 14. februar 2017. 

 

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 3, at en anmodning om genmæle skal fremsendes 

skriftligt til redaktøren senest 12 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der 

ønskes imødegået. Dertil følger det af lovens § 40, at afslag på genmæle snarest muligt skrift-

ligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan ind-

bringes for Pressenævnet senest 12 uger efter, at afslaget er kommet frem.  

 

[Klager] fremsendte et konkret forslag til en genmæletekst den 14. februar 2017 til Søfart 

vedrørende artiklerne. Klagefristen vedrørende artiklen af 4. november 2017 udløb den 27. 

januar 2017. Den 27. januar 2017 sendte klager imidlertid en mail til Søfart, hvori han påpe-

gede, at artiklen fra november måned indeholdt forkerte oplysninger. Da oplysningerne i 

artiklen fra november 2016 samtidig er genstand for omtalen i artiklen 27. januar 2017, fin-

der Pressenævnet, at såvel omtalen i november 2016 som januar 2017 må realitetsbehandles.  

 

Både klagen over tilsidesættelse af god presseskik og klagen over afslaget på genmæle be-

handles herefter.  

 

 

3.2 God presseskik – kontrol af oplysninger 

[Klager] har klaget over, at Søfart ikke har udvist tilstrækkelig kildekritik over for Maritime 

Danmarks meddelelse ”[Klager] bortvist”, som var den meddelelse, Søfart citerede.  

 

[Klager] har videre klaget over, at Søfart har bragt en ukorrekt oplysning om, at han skulle 

være ”bortvist” fra Maritime Danmark og undladt at give ham mulighed for at kommentere 

den skadelige oplysning. Ifølge klager videregav Søfart i artiklen af 4. november 2016 ukor-

rekte oplysninger om, at hans titel var ”salgschef”. Hans titel var rettelig salgsdirektør og ud-



 

 
  10 

 

 

 

stillingschef. Artiklen gav ifølge [Klager] ukorrekt indtryk af, at der var sammenhæng mellem 

hans udtalelser om organisationen Danish Maritime Days og ophøret hos Maritime Dan-

mark.  

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe 

korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, 

der gives eller gengives, er korrekte. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed 

når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Oplys-

ninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal 

efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågæl-

dende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. 

punkterne A.1 – A.3. 

 

Pressenævnet bemærker, at det følger af medieansvarslovens § 12, at redaktøren er ansvarlig 

for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet masseme-

die, og som gengives i redaktørens skrift. Det forhold, at en artikel er offentliggjort af Mariti-

me Danmark, ændrer således ikke Søfarts ansvar for at overholde god presseskik. Søfart skal 

stille samme krav til korrektheden i formidlingen af andres nyheder, som de stiller til deres 

egne nyheder. 

 

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] ophørte 

samarbejdet med de øvrige to partnere hos Maritime Danmark på de to andre partneres ini-

tiativ. Maritime Danmark udsendte en meddelelse, som Søfart baserede sine oplysninger i 

artiklen af 4. november 2016 på. Efter det oplyste, viste det sig efterfølgende, at [Klager] ikke 

kunne bortvises. [Klager] og de to øvrige partnere indgik en forligsmæssig løsning, og [Kla-

ger] udtrådte af virksomheden Maritime Danmark.  

 

Det forhold, at Maritime Danmark selv var part i sagen med [Klager], gav Søfart anledning til 

at udvise særlig agtpågivenhed over for Maritime Danmarks oplysninger og kommentarer. 

Pressenævnet finder dog ikke i sig selv grundlag for at kritisere Søfart for at anvende virk-

somheden som kilde.  

 

Pressenævnet finder imidlertid, at oplysningen om, at [Klager] skulle være bortvist, må anses 

for en krænkende og skadelig oplysning, der skulle efterprøves inden offentliggørelse, herun-

der ved forelæggelse for klager inden offentliggørelsen i november 2016. Da det ikke ses sket, 

udtaler nævnet kritik af Søfart.  

 

I artiklen af 27. januar 2017 citerede Maritime Danmarks nyhedsartikel af samme dag og kor-

rigerede den ukorrekte oplysning om, at [Klager] skulle være bortvist og beskrev afviklingen 

af hans partnerskab i Maritime Danmark. Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at 

pålægge offentliggørelse af nævnets kritik på dette punkt efter medieansvarslovens § 49. 

Nævnet finder dog, at Søfart burde have indsat henvisningen til det videre forløb (linket ”Op-

datering pr. 27. januar 2017: Læs afslutningen på sagen her”) i starten af artiklen af 4. no-

vember 2016, så nye læsere af artiklen uden abonnement kunne være blevet gjort bekendt 
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med opdateringen, selvom de ikke købte adgang til artiklen og derved kunne se linket nederst 

i artiklen.  

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af 

soefart.dk at flytte henvisningen ”Opdatering pr. 27. januar 2017: Læs afslutningen på sa-

gen her” i artiklen af 4. november 2016 op i starten af brødteksten, så det er muligt for nye 

læsere at blive bekendt med den videre udvikling uden at skulle have købt adgang til artiklen. 

 

På baggrund af oplysningerne fra [Klager] og Maritime Danmark lægger nævnet til grund, at 

klagers titel rettelig var salgsdirektør og udstillingschef, ikke ”salgschef”. Nævnet finder, at 

den forkerte titel må anses for mindre væsentlig i sammenhængen og udtaler ikke kritik af 

Søfart vedrørende dette forhold. Nævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at artiklen 

giver indtryk af, at årsagen til samarbejdets ophør skulle fremgå af meddelelsen fra Maritime 

Danmark. I Søfarts artikel henvises således til ”[Klager] rettede dog i Søfart kritik mod pa-

raplyorganisationen Danish Maritime Days”.  

 

[Klager] har herudover klaget over, at Søfart både i artiklen fra november 2016 og artiklen af 

27. januar 2017 oplyste, at han ikke måtte kontakte Maritime Danmarks kunder, leverandø-

rer og samarbejdspartnere. 

 

I forhold til artiklen af 27. januar 2017 lægger Pressenævnet til grund, at Søfart skrev artiklen 

på grund af [Klager]s mail af samme dag. Af klagers mail fremgik bl.a. følgende:  

 

”[…] 

Jeg har siden kørt sag imod dem og vi har netop indgået et forlig. Nyhed om forlig 

er blevet slået op på Maritime Danmarks hjemmeside: 

https://maritimedanmark.dk/?Id=33650  

Forliget ophæver alle restriktioner for mig og mit firma Marpro ApS, og jeg lance-

rer et nyt maritimt koncept til marts. 

[…]” 

 

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt markedsføringsloven er overtrådt, 

henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetenceområde. Nævnet tager 

derfor ikke stilling til, hvorvidt oplysningen om [Klager]s forbud mod at kontakte kunder, 

leverandører og samarbejdspartnere var korrekt.  

 

Pressenævnet finder imidlertid, at Søfart burde have kontrolleret oplysningen inden offent-

liggørelse, herunder ved forelæggelse for [Klager]. På baggrund af klagers mail af 27. januar 

2017 havde Søfart således særlig grund til at undersøge rigtigheden af udsagnet, inden artik-

len 27. januar 2017 blev offentliggjort senere samme dag:  

 

”I den oprindelige meddelelse fra Maritime Danmark 2. november 2016 under-

stregede Maritime Danmark, at [Klager] pr. dags dato var "uberettiget til at rette 

henvendelse til Maritime Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere 

- ligesom [Klager] ikke længere kan indgå aftaler, eller på anden måde handle på 

https://maritimedanmark.dk/?Id=33650
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Maritime Danmarks vegne.”  

 

Pressenævnet udtaler herefter kritik af Søfart for ikke at indhente [Klager]s eventuelle kom-

mentarer til oplysningen om, at han var bortvist og ikke måtte rette henvendelse til Maritime 

Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere til artiklen i november 2016 og i ja-

nuar 2017. 

 

 

3.3 Genmæle 

[Klager] anmodede den 14. februar 2017 Søfart om at bringe et genmæle over for oplysnin-

gerne om, at han skulle være ”bortvist”, at ”[Klager] er herefter uberettiget til at rette hen-

vendelse til Maritime Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere” samt, at han 

havde udtalt sig kritisk om organisationen Maritime Days uden, at der var nogen reference til 

dette i meddelelsen fra Maritime Danmark den 4. november 2016.  

 

Det følger af medieansvarsloven, at en anmodning om genmæle i medierne over for oplys-

ninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af 

betydning, og som er bragt i et medie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtig-

hed er utvivlsom, jf. lovens § 36, stk. 1. 

 

Pressenævnet finder som anført under afsnittet om god presseskik ovenfor, at artiklen af 4. 

november 2016 indeholder ukorrekte oplysninger om, at samarbejdet ophørte på grund af en 

bortvisning. Nævnet finder videre, at Søfart ikke har dokumenteret, at [Klager] ikke måtte 

kontakte Maritime Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Da de to udsagn 

kan være egnet til at påføre klager skade af betydning, er han som udgangspunkt berettiget til 

at få bragt et genmæle over for disse to udsagn.  

 

Pressenævnet finder imidlertid, at [Klager]s genmæletekst af 14. februar 2017 vil være en 

gentagelse af oplysningerne i artiklen 27. januar 2017 om, at han ikke blev ”bortvist”. Presse-

nævnet finder derfor, at klager ikke er berettiget til at få bragt et genmæle i forhold til denne 

oplysning, men finder, at han er berettiget til et genmæle overfor oplysningen om hans for-

bud mod at kontakte kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  

 

For så vidt angår udsagnet ”[Klager] rettede dog i Søfart kritik mod paraplyorganisationen 

Maritime Days (DMD) for manglende koordinering og opbakning i forhold til messen”, har 

[Klager] ikke bestridt, at han over for Søfart skulle have udtrykt en kritik. Nævnet finder på 

denne baggrund, at [Klager] ikke er berettiget til et genmæle over for dette udsagn.  

 

Pressenævnet pålægger herefter Søfart at bringe et genmæle vedrørende udsagnet ”[Klager] 

er herefter uberettiget til at rette henvendelse til Maritime Danmarks kunder, leverandører 

og samarbejdspartnere”. 
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3.4 Sletning – punkt B.8 

[Klager] har anført, at Søfart bør slette artiklen af 4. november 2016, da oplysningerne i ar-

tiklen er ukorrekte og til skade for hans professionelle omdømme.  

 

Generelt om punkt B.8 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i 

digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til 

mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private op-

lysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.  

 

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører 

med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et per-

sonnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden. 

 

Den konkrete sag 

Af artiklen ”Maritime Danmark bortviser salgschef” på soefart.dk fremgår det, at samarbejdet 

mellem [Klager] og de øvrige to partnere i Maritime Danmark var bragt til ophør. Artiklen 

indeholder videre en oplysning om, at [Klager] ikke måtte rette henvendelse til til Maritime 

Danmarks kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  

 

På den ene side angår oplysningerne i artiklen ikke [Klager]s private forhold, men hans er-

hvervsmæssige forhold. Oplysningerne om hans erhvervsmæssige forhold må anses for at 

være af en sådan følsom karakter, at de er belastende for hans faglige virke. På den anden 

side har oplysningerne om hans erhvervsmæssige virke en vis interesse for offentligheden. 

 

Idet Pressenævnet forudsætter, at Søfart både rykker linket ”Opdatering pr. 27. januar 2017: 

Læs afslutningen på sagen her”, så ikke-betalende læsere kan benytte linket, og som mini-

mum indsætter en henvisning til nævnets kendelse til artiklen 4. november 2016, finder Pres-

senævnet efter en samlet vurdering, at artiklen ikke indeholder oplysninger som må anses for 

følsomme eller private i en sådan grad, at Søfart burde have imødekommet anmodningen om 

sletning eller anonymisering. Pressenævnet bemærker, at Søfart har tilkendegivet at ville 

afindeksere artiklen.  

 

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenæv-

net herefter den ansvarshavende redaktør af soefart.dk at offentliggøre følgende med næv-

nets logo som illustration:   

 

”[rubrik] 

Genmæle fra [Klager] 

[Underrubrik] 

Søfart kritiseres af Pressenævnet for ikke at indhente en udtalelse om hans ud-

træden af virksomheden Maritime Danmark.  

[brødtekst] 

Søfart omtalte i november og januar måned tidligere partner, [Klager]s, udtræden 

af virksomheden Maritime Danmark.  
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Af omtalen fremgik det, at:  

”[Klager] herefter er uberettiget til at rette henvendelse til Maritime Danmarks 

kunder, leverandører og samarbejdspartnere - ligesom [Klager] ikke længere 

kan indgå aftaler, eller på anden måde handle på Maritime Danmarks vegne.” 

[Klager] har klaget til Pressenævnet og oplyser i den forbindelse, at han og Mari-

time Danmark har indgået et forlig.  

Han er herefter fuldt berettiget til at rette henvendelse til kunder, leverandører og 

samarbejdspartnere med sine nye aktiviteter.  

Pressenævnet har også kritiseret Søfart for ikke at indhente [Klager]s kommentar 

inden offentliggørelsen af artiklerne.  

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra 

Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk” 

 

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, 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 offentliggø-

relse. 

 

Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i over-

ensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den 

periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig. 

 

Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til 

nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er til-

gængelig 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 af mediet. 


