
 

 

   

Kendelse 
afsagt den 26. august 2019 
 
 
Sag nr. 2019-80-0364 
 
[Klager] 
 
mod  
   
Nordjyske Stiftstidende  

 
[Klager] har klaget til Pressenævnet over nekrologen ”Efter længere tids sygdom: Tidligere 
ebh bank-formand er død”, som blev bragt den 30. juli 2019 på Nordjyske.dk, idet hun me-
ner, at god presseskik er tilsidesat.  
 
 
Den påklagede nekrolog vedrører [Afdøde] og indeholder en beskrivelse af afdødes erhvervs-
mæssige karriere, herunder navnlig hans tid som formand for Ebh Bank. Artiklen indeholder 
endvidere omtale om de efterfølgende retssager, som [Afdøde] var involveret i, efter Ebh 
Banks konkurs i 2008.  
 
[Klager] har til støtte for klagen anført, at artiklen er uetisk, upassende og stærkt tendentiøs, 
og dermed ikke i overensstemmelse med god presseskik. [Klager] har endvidere anført, at 
[Afdøde] ved publicering af teksten netop var død af sygdom, og at han ud over den i nekrolo-
gen omtalte Ebh Bank-sag, havde et bredt livsforløb med socialt, familiært og kulturelt per-
spektiv.  
 
[Klager] har trods Pressenævnets anmodning herom ikke redegjort for sin retlige interesse i 
relation til klagen.  
 
Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler: 
Klagen angår en nekrolog om afdøde, forhenværende formand for Ebh Bank, [Afdøde]. [Kla-
ger] har ikke redegjort for sin retlige interesse.  
 
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det for-
hold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lig-
nende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke til-
strækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.  
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På baggrund af sagens oplysninger kan Pressenævnet ikke lægge til grund, at [Klager] har en 
sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at hun personligt kan anses for klage-
berettiget. Der er derfor ikke grundlag for at behandle klagen i forhold til [Klager].  
 
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 
 


