
 

 

   

 

Kendelse 

afsagt den 19. april 2017 

 

 

Sag nr. 17-70-01105 

 

[Klager 1] og [Klager 2]  

 

mod  

   

Sjællandske Medier  

 

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Kunstnerpar tvunget til at 

rejse”, som blev bragt på sn.dk/slagelse den 2. december 2016 og printartiklen ”Kunstnerpar 

er sagt op”, som blev bragt i Sjællandske Slagelse samme dag, idet de mener, god presseskik 

er tilsidesat.  

 

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget over, at artiklen indeholder ukorrekte oplysninger, som 

ikke er kontrolleret tilstrækkeligt inden offentliggørelsen. [Klager 1] og [Klager 2] har også 

klaget over, at Sjællandske Medier har afvist at slette den påklagede artikel fra sn.dk.  
 

 

 

1 Sagsfremstilling 

De påklagede artikler 

Sn.dk/Slagelse bragte den 2. december 2016 kl. 8.40 artiklen ”Kunstnerpar tvunget til at 

rejse”. Artiklen havde følgende underrubrik:  

 

 ”REJST: Kunstnerparret i Kongegaardens legatbolig er rejst efter at være sagt op.”  

 

Af artiklens tekst fremgår det:  

 

”KORSØR: For første gang nogensinde har ejeren af Kongegaarden i Algade i Korsør 

Kongegaardsfonden måtte sige en kunstner op, der ellers var tildelt en legatbolig bag 

Kongegaarden i et helt år. 

Det bekræfter formanden for Kongegaardsfonden Flemming Erichsen. 

- De afleverede nøglerne og er som aftalt rejst i god ro og orden ved udgangen af no-

vember måned, siger Flemming Erichsen til Sjællandske.  
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Uoverensstemmelser  

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på baggrunden for opsigelsen ud over, at 

der har været tale om nogle uoverensstemmelser, ligesom aftalen om at forlade boli-

gen har været håndteret af en advokat.  

Det var kunstnerparret [Klager 1] og hendes kæreste [Klager 2], der frem til 1. august 

2017 var tildelt de to boliger, der består af 54 kvadratmeter musikerbolig i stueeta-

gen og en 67 kvadratmeter kunstnerbolig på 1. sal. I legatboligerne betaler beboerne 

kun for forbrug af vand, varme og lys.  

[Klager 1] er uddannet på kunstakademiet i Trondheim i Norge. Hun arbejder blandt 

andet med videoinstallationer.  

[Klager 2] er fra Norge, og han har blandt andet sunget som tenor med Store-

bæltskoret.  

 

Forbliver tom 

Legatboligerne kommer nu til at stå tomme det næste stykke tid, fordi Kongegaar-

den står for en større renovering.  

- Vi kan bruge legatboligerne som magasin, når lokalerne i Kongegaarden skal tøm-

mes for at blive sat i stand, siger Flemming Erichsen.” 

 

Artiklen blev samme dag bragt i printudgaven Sjællandske Slagelse under overskriften 

”Kunstnerpar er sagt op”. [Klager 1] og [Klager 2] klagede den 24. februar 2017 til Presse-

nævnet over artiklen og anmodede i den forbindelse om, at artiklen på sn.dk blev slettet. 

 

Den 9. marts 2017 bragte Sjællandske Slagelse på side 10 i den trykte avis under overskriften 

”Præcisering om opsagt kunstnerpar i Kongegaardens legatbolig” følgende: 

 

”KORSØR: Sjællandske skrev den 2. december 2016 med formanden for Konge-

gaardsfonden som kilde, at Kongegaardsfonden for første gang nogensinde havde 

været nødt til at opsige en kunstner, der ellers var tildelt en legatbolig bag Konge-

gaarden.  

Flemming Erichsen ønskede ikke at komme nærmere ind på baggrunden for opsi-

gelsen ud over, at der har været tale om nogle uoverensstemmelser, ligesom aftalen 

om at forlade boligen var håndteret af en advokat.  

- De afleverede nøglerne og er som aftalt rejst i god ro og orden ved udgangen af no-

vember måned, sagde Flemming Erichsen til Sjællandske.  

I en klage til Pressenævnet gør [Klager 2], der er kæreste med [Klager 1], der var til-

delt legatboligen, opmærksom på, at årsagen til fraflytningen var, at parret havde 

købt egen bolig, som de hellere ville bo i. Samtidig kalder [Klager 2] opsigelsen fra 

Kongegaardsfonden ugyldig.” 

 

Den 10. marts 2017 kl. 09.08 bragte sn.dk artiklen ”Rettelse: Kunstnerpar siger, de selv flyt-

tede”. Af artiklens tekst fremgår:  

 

”Da Sjællandske den 2. december 2016 med formanden for Kongegaardsfonden 

Flemming Erichsen som kilde skrev, at Kongegaardsfonden for første gang nogen-
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sinde havde været nødt til at opsige en kunstner, der ellers var tildelt en legatbolig 

bag Kongegaarden, fremgik det, at den opsagte kunstner boede i begge lejligheder i 

legatboligen.  

Det var en fejl. Det var kun lejligheden i stueetagen, som kunstneren [Klager 1] var 

tildelt. Her boede hun sammen med sin kæreste [Klager 2]. 

Flemming Erichsen ønskede ikke at komme nærmere ind på baggrunden for opsi-

gelsen ud over, at der har været tale om nogle uoverensstemmelser, ligesom aftalen 

om at forlade boligen var håndteret af en advokat. 

I en klage til Pressenævnet gør [Klager 2] opmærksom op, at årsagen til fraflytnin-

gen var, at parret havde købt egen bolig, som de hellere ville bo i. Samtidig kalder 

[Klager 2] opsigelsen fra Kongegaardsfonden ugyldig. 

Sjællandske beklager misforståelsen med de to lejligheder.” 

 

Under artiklen er indsat et link til den oprindelige artikel, der også er blevet rettet. Artiklen, 

som nu er tilgængelig under overskriften ”Kunstnerpar ude af Kongegaarden”, blev opdate-

ret på sn.dk den 10. marts 2017 kl. 09.22. Den opdaterede artiklen har følgende underrubrik:  

 

”ARTIKLEN ER PRÆCISERET: Artiklen er præciseret: Overskriften er ændret. 

Kunstnerparrets kommentar til årsagen til fraflytningen er tilføjet. Og vi har korrige-

ret en fejlagtig oplysning om, at parret havde boet i begge legatboliger. 

 

Af artiklens tekst fremgår følgende:  

 

”For første gang nogensinde har ejeren af Kongegaarden i Algade i Korsør Konge-

gaardsfonden måtte sige en kunstner op, der ellers var tildelt en legatbolig bag Kon-

gegaarden i et helt år. 

Det bekræfter formanden for Kongegaardsfonden Flemming Erichsen. 

- De afleverede nøglerne og er som aftalt rejst i god ro og orden ved udgangen af no-

vember måned, siger Flemming Erichsen til Sjællandske. 

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på baggrunden for opsigelsen ud over, at 

der har været tale om nogle uoverensstemmelser, ligesom aftalen om at forlade boli-

gen har været håndteret af en advokat. 

Kunstnerparret oplyser selv i en klage til Pressenævnet, at årsagen til deres fraflyt-

ning var, at de havde købte egen bolig, som de hellere ville bebo, fremfor at fortsætte 

opholdet i Kongegården. De kalder samtidig opsigelsen fra Kongegaardsfonden 

ugyldig. 

Det var kunstnerparret [Klager 1] og hendes kæreste [Klager 2], der frem til 1. august 

2017 var tildelt den ene af Kongegaardens to legatboliger, nemlig den 54 kvadratme-

ter store musikerbolig i stueetagen. I legatboligerne betaler beboerne kun for brug af 

vand, varme og lys. 

[Klager 1] er uddannet på kunstakademiet i Tronheim i Norge. Hun arbejder blandt 

andet med videoinstallationer. [Klager 2] er fra Norge, og han har blandt andet sun-

get som tenor med det lokale Storebæltskoret. 

Legatboligerne kommer nu til at stå tomme det næste stykke tid, fordi Kongegaar-

den står foran en større renovering. 
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- Vi kan bruge legatboligerne som magasin, når lokalerne i Kongegaarden skal tøm-

mes for at blive sat i stand, siger Flemming Erichsen. 

 

Præcisering  

I en klage til Pressenævnet gør [Klager 2], der er kæreste med [Klager 1], der var til-

delt legatboligen, opmærksom på, at årsagen til fraflytningen var, at parret havde 

købt egen bolig, som de hellere ville bo i. Samtidig kalder [Klager 2] opsigelsen fra 

Kongegaardsfonden ugyldig. 

Parret fastslår desuden, at de kun boede i den ene af Kongegaardens to legatboliger, 

hvilket bekræftes af formanden for Kongegaardsfonden, Flemming Erichsen. 

Overskrift ændret, kunstnerparrets kommentar tilføjet og korrigering af fejlagtig op-

lysning om legatboligens omfang tilføjet den 10. marts 2017.” 

 

En selvstændig artikel om rettelsen af den oprindelige artikel blev bragt i Sjællandske Slagel-

se den 11. marts 2017 på side 8 under overskriften ”Kun en lejlighed til kunstnerpar”. Artik-

len er identisk med rettelsen, der blev bragt den 10. marts 2017 på sn.dk under overskriften 

”Rettelse: Kunstnerpar siger, de selv flyttede”. 

 

 

2 Parternes synspunkter 

2.1 [Klager 1] og [Klager 2]s synspunkter  

Korrekte oplysninger og forelæggelse  

[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at artiklen i sin oprindelige form, herunder overskrifterne 

”Kunstnerpar er sagt op” og ”Kunstnerpar tvunget til at rejse” indeholder flere ukorrekte 

oplysninger, som klagerne opfatter som bevidst fremsatte løgne.  

 

Klagerne har henvist til følgende udsagn i artiklen ”sagt op”, ”tvunget til at rejse” og ”før den 

aftalte tid”. Klagerne har i den forbindelse oplyst, at den i artiklen omtalte opsigelse var ugyl-

dig, og at klagerne alene fraflyttede legatboligen i slutningen af november 2016, fordi de hav-

de købt egen bolig, som de hellere ville bo i. Klagerne er i øvrigt utilfredse med, at årsagen til 

den ugyldige opsigelse ikke oplyses.  

 

Klagerne har videre henvist til, at det fremgår af artiklen, at [Klager 1] havde fået tildelt le-

gatboligen i ét år med fraflytning den 1. august 2017. Dette er heller ikke korrekt, da boligen 

var blevet tildelt i en længere periode, fra medio marts 2016 til 1. august 2017.  

 

Det fremgår af artiklen, at klagerne var tildelt to boliger, én i stueetagen og én på 1. sal. Det er 

ikke korrekt, da klagerne alene var tildelt boligen i stueetagen.  

 

Klagerne har anført, at Sjællandske Medier må have modtaget de ukorrekte oplysninger, for-

di Kongegaardens ledelse frygter et efterfølgende erstatningsopgør, da klagerne som følge af 

den ugyldige opsigelse og efterfølgende flytning har påtaget sig øgede boligudgifter. Klagerne 

har under henvisning til punkt A.2 om kildekritik i de vejledende regler anført, at Sjællandske 

Medier i artiklen oplyser, at der har været en advokat inde over. I så fald burde avisen også 

have hørt dem eller deres advokat for at få sagen belyst fra begge sider.  
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Klagerne har videre anført, at avisen kunne have undgået at bringe de ukorrekte oplysninger, 

hvis artiklens oplysninger var blevet forelagt klagerne inden offentliggørelsen, hvilket ikke 

var tilfældet. Klagerne blev heller ikke kontaktet i forbindelse med, at Sjællandske Medier i 

marts 2017 opdaterede og rettede den påklagede artikel.  

 

  

Sletning af artikel  

Klagerne har anført, at artiklen indeholder oplysninger om private forhold, som de ikke øn-

skede offentlighed omkring. Kunstneren, som boede i lejligheden på 1. sal, oplyste, at han 

også fraflyttede sin lejlighed inden udgangen af legatperioden. Klagerne forstår ikke, hvorfor 

historien om deres fraflytning havde offentlig interesse. Ved at give indtryk af, at de beboede 

begge lejligheder, undgik Kongegaarden den kritik, som fraflytningerne ellers kunne have 

afstedkommet. Efter klagernes opfattelse er artiklen offentliggjort alene med det formål at 

skade dem og deres omdømme, da det ikke oplyses i artiklen, hvorfor klagerne blev opsagt fra 

legatboligen. Ifølge klagerne vedrørte uoverensstemmelsen en påstået restance for betaling 

for vand, varme og el. Efter opsigelsen blev det dokumenteret, at betalingen var sket rettidigt.   

 

 

2.2 Sjællandske Mediers synspunkter  

Korrekte oplysninger og forelæggelse 

Sjællandske Medier har svært ved at genkende klagernes opfattelse af den påklagede artikel 

som fordømmende. Det fremgår af artiklen, at klagerne ”er som aftalt rejst i god ro og orden”, 

og at baggrunden for opsigelsen var ”nogle uoverensstemmelser”. Der gives således ingen 

detaljer, ligesom ingen omtales negativt. Sjællandske Medier har bemærket, at parret har 

bekræftet, at der forelå en opsigelse, om end de anser den for at være ugyldig. 

 

Sjællandske Medier har erkendt, at det var en fejl, at klagerne ikke blev hørt, inden artiklen 

blev offentliggjort. Det er indskærpet overfor journalisten.  

 

Efter modtagelsen af klagen lagde Sjællandske Medier en rettelse på sn.dk/slagelse som selv-

stændig artikel. I den oprindelige artikel er overskriften endvidere ændret, klagernes kom-

mentar om frivillig fraflytning er tilføjet, ligesom omfanget af legatboligen er korrigeret. Det 

er oplyst i artiklen, at disse ting er rettet. Artiklen fremstår herefter med korrekte oplysninger 

og med begge parters synspunkter.  

 

 

Sletning af artiklen  

Sjællandske Medier har anført, at Kongegaarden ligger centralt i Korsør, og dens funktion 

som legatbolig er alment kendt i byen. Det vækker derfor opsigt, når den ene lejlighed plud-

selig fraflyttes. Sjællandske Medier har derfor afslået klagernes anmodning om at få artiklen 

slettet, da avisen finder det relevant at bevare artiklen på sn.dk i sin nuværende form.  
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3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse: 

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:  

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

 

[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at god presseskik er tilsidesat, og klaget over, at artiklerne 

”Kunstnerpar tvunget til at rejse” og ”Kunstnerpar er sagt op” indeholder ukorrekte oplys-

ninger, som ikke blev forelagt dem inden offentliggørelsen. Klagerne boede i en af Konge-

gaardsfondens to legatboliger i Korsør. [Klager 1] og [Klager 2] har endvidere klaget over 

avisens afslag på at slette artiklen fra avisens hjemmeside, sn.dk.  

 

 

Korrekt information og forelæggelse  

[Klager 1] og [Klager 2] har navnlig klaget over, at udsagn som ”tvunget til at rejse”, og ”sagt 

op” ikke er en korrekt beskrivelse, da opsigelsen var ugyldig.  

 

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, herunder ved forelæggelse for den, der kan være kræn-

ket. jf. punkterne A.1 og A.3.  

 

Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke grundlag for at vurdere baggrunden for, 

at parret blev opsagt eller gyldigheden af opsigelsen. Af artiklerne fremgår det, at ejerne af 

Kongegaardsfonden på grund af uoverensstemmelser havde opsagt legatboligens beboere. 

Det fremgår endvidere af artiklerne, at [Klager 1] og [Klager 2] beboede to boliger (både stue-

lejligheden og førstesalslejligheden). Efter det oplyste var klagerne alene tildelt boligen i 

stueetagen.  

 

Pressenævnet finder, at oplysningerne om, at [Klager 1] og [Klager 2] var fraflyttet lejemålet 

grundet uoverensstemmelser med Kongegaardsfonden før udløbet af legatperioden, må anses 

for skadelige. Pressenævnet finder derfor, at Sjællandske Medier burde have kontrolleret 

oplysningen inden offentliggørelsen, herunder ved forelæggelse for klagerne eller deres even-

tuelle repræsentant. Nævnet udtaler kritik af Sjællandske Medier for ikke at have forelagt 

[Klager 1] og [Klager 2] artiklens oplysninger om opsigelsen, men finder ikke de øvrige fejlag-

tige oplysninger om boligen og opholdets længde på rettelig 16 måneder frem for det omtalte 

udsagn ”i et helt år” er af en sådan karakter, at de oplysninger kan anses for krænkende.  

 

Sjællandske Medier bragte den 9., 10. og 11. marts 2017 i henholdsvis printudgaven Sjælland-

ske Slagelse og på sn.dk klagernes bemærkninger. På sn.dk blev artiklen opdateret, ligesom 

sn.dk udsendte en selvstændig artikel om rettelsen i netavisens løbende nyhedsstrøm. Pres-

senævnet finder herefter, at artiklen er behørigt berigtiget og pålægger på denne baggrund 

ikke offentliggørelse af nævnets kritik i medfør af medieansvarslovens § 49.  
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Sletning af artiklen - Generelt om punkt B.8 

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget over, at Sjællandske Medier har afvist at slette artiklen, der 

ifølge dem indeholder krænkende og ukorrekte oplysninger om deres boligforhold.   

 

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. 

 

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B.8 i de vejledende regler og muligheden for at 

meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymi-

sering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysnin-

ger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.  

 

 

Den konkrete sag 

Artiklen – også den opdaterede version – indeholder en oplysning om, at [Klager 1] og [Kla-

ger 2] grundet uoverensstemmelser med fonden fraflyttede deres bolig, som de var tildelt på 

baggrund af et legat. Parret er kunstnere. 

 

Under hensyn hertil til, og da Sjællandske Medier har opdateret artiklen på sn.dk, så indhol-

det indeholder klagernes bemærkninger, finder Pressenævnet, at artiklens nuværende ind-

hold ikke kan anses for at indeholde oplysninger af en sådan belastende karakter, at det 

skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kriti-

sere Sjællandske Medier for at afslå klagernes anmodning om at slette, anonymisere eller 

afindeksere artiklen.   


