
Til Politiken.

Lyngby den 27. december 2020.

Til redaktionen.

Vedr. brud på ophavsretten.

Jeg er blevet opmærksom på, at Politiken på bagsiden uden mit samtykke har bragt et foto, som jeg 
har taget af en kage, jeg har bagt.
Dermed er ophavsretten krænket.
Desuden er jeg ikke krediteret for billedet.
Den ledsagende tekst er misvisende, hvorfor jeg skal bede om en berigtigelse.

Kagen er fremstillet af undertegnede som et statement i debatten om instrukskommissionen. Jeg har
offentliggjort billedet på sociale medier og sendt det til Inger Støjbjerg. Kagen er en gulerodskage 
baseret på en opskrift på nettet og skal i denne sammenhæng betegnes som en proportionskage med 
bagateltopping. Inger Støjbjergs kontrafej er forsynet med en symbolsk næse. Inger Støjbjerg har 
takket hjerteligt for et billede af kagen på Facebook og udtrykt, at det varmede. Hun har dog ikke 
selv smagt kagen, selv om hun fik tilbuddet. Cola Zero ville ellers passe fint til den kanel og 
ingefærkrydrede kage. Nu får jeg uforvarende et forklaringsproblem i forhold til Inger Støjbjerg, 
når kagen optræder med en anden ophavsmand og vildledende forklaring.

Jeg har serveret kagen for mindst tre personer, som fandt den velsmagende, og som kan bevidne, at 
jeg har bagt den. Jeg er i besiddelse af kvitteringer for indkøb af en del af ingredienserne ligesom 
jeg kan dokumentere kagen uden topping.

Det skal tages i betragtning som skærpende, at avisen har ledsaget billedet med en ualmindelig 
fladpandet tekst, som jeg ikke har givet mit samtykke til, om som strider imod mit formål med 
billedet. 
På trods af, at foreligger en alvorlig krænkelse vil jeg foreslå at honorar for anvendelsen af billedet 
samt godtgørelse for ikke økonomisk skade på kr. 6000,-. Beløbet bedes indsat på min konto 5337 
0331597 i Arbejdernes Landsbank inden den 10. januar 2021.
Skulle sagen ende i retten, vil jeg diskutere beløbet med min advokat med henblik på at øge det. 
Men jeg håber sagen kan forliges som antydet. Jeg kan oplyse at beløbet går til at støtte fattige 
mennesker i Kirgisistan. 

Med venlig hilsen

Knud Haugmark

  


