
Stævning
den 20. januar 2021

Retten i Aarhus, sagsnr. BS-2536/2021-ARH

Sagsøger Knud Haugmark

anlægger sag mod

Sagsøgte JP/POLITIKENS HUS A/S

Sagsøgers påstand

JP/POLITIKENS HUS A/S skal til Knud Haugmark betale 11.500,00 kr. med procesrente 
fra den 20. januar 2021 af 11.500,00 kr.

Politiken pålægges at bringe en berigtigelse der omfatter det forhold at Politiken har brugt 
billedet til et andet formål, end det er tiltænkt samt at Politiken har bragt billedet uden 
samtykke. Berigtigelsen skal have samme placering omfang som den 27/12 2020

Sagsbeskrivelse

Sagstype: Småsag

Sagsemner: Ophavsret og eneret

Kort beskrivelse af sagen: Overtrædelse af Lov om Ophavsret.

Politiken har uden mit samtykke bragt et billede på en fremtrædende plads i avisen den 
27/12 2020, som jeg har ophavsretten til. Sagen er søgt bilagt, men desværre forgæves. 
Politiken erkender, at skulle betale for at have bragt billedet, men henviser størstedelen af 
kravet til en tredie person, som på ingen måde kan drages til ansvar.

Sagsøgers sagsfremstilling og synspunkter:

Jeg udarbejdede i december 2020 et billede af en kage med henblik på at deltage i den 
heftige debat om Inger Støjbjerg og til støtte for hende. Jeg delte billedet med forskellige 
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og lagde det på visse sociale medier. Dette er en naturlig følge af, at jeg ejer ophavsretten 
til billedet, men det berettiger ikke andre til at bringe billedet. 

Politiken har været udgivet siden 1884 og har derfor lang tids erfaring med ophavsretlige 
forhold, herunder honorering af tilsendt materiale. (Jeg fremsendte det ikke selv). Politiken 
har forsømt, hvad der bør være en rutinesag, at indhente samtykke til at bringe billedet og 
til at udarbejde en ledsagende tekst, der ikke er i overensstemmelse med billedets formål.

Dette er ansvarspådragende i henhold til lov om ophavsret. Ikke mindst i betragtning af, at 
Politiken driver et billedbureau, hvorfra man selv faldbyder billedmateriale. Dette bureau, 
kaldet Polfoto, er ligeledes af høj alder og har stor ekspertise med hensyn til honorering af 
billedmateriale. 

Politiken havde endvidere ikke krediteret undertegnede for billedet, men krediteret en 
anden.

Politiken erkender at have bragt billedet uden samtykke, og at undertegnede har ret til 
honorering. Politiken finder sig imidlertid ikke forpligtet til at betale andet end et symbolsk 
beløb på kr. 500,- som bladet har indsat på min konto uden videre. Avisen henviser til, at 
restbeløbet kan opkræves hos en tredjemand, som ikke har noget med sagen at gøre. 

Da Politiken ikke har ønsket at forlige sagen ved at indbetale et i denne sagstype meget 
beskedent beløb forlanges herefter, hvad der i betragtning af sagens grovhed som følge af 
Politikens række af forsømmelser og lovbrud er rimeligt i denne type sager

Se eventuelt supplerende processkrift med følgende navn: 

Sagsøgers forslag til sagens behandling

Sagsøger anmoder om retsmægling: Ja

Sagsøger oplyser i øvrigt: 

Værneting, værdi og retsafgift

Sagen anlægges ved Retten i Aarhus.

Sagsøger oplyser sagens værdi til 11.500,00 kr. og retsafgiften til 500,00 kr.
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Oplysninger om sagsøger

Sagsøger Knud Haugmark

Skelhøjvej 25C 1 th, 2800 Kongens Lyngby
Knud Haugmark er ikke momsregistreret
E-mailadresse: knud@haugmark.dk
Telefonnummer: 
Mobiltelefonnummer: 20417788
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Sagsøgers oplysninger om sagsøgte

Sagsøgte JP/POLITIKENS HUS A/S
26933676
Mediebyen 3, 8000 Aarhus C
E-mailadresse: ophavsret@pol.dk
Telefonnummer: 3347 2697
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Sagsøgers bilag

Nr.      Titel                                        Dokumentdato

1 ophavsret  20. januar 2021

2 Støjbergkage  20. januar 2021

3 Støjbergkage i Pol 2  20. januar 2021

4 korrespondance med politiken  20. januar 2021
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