
 

1. Har vi styr på, om der skal være særeje 

eller fælleseje i vort ægteskab? (Ægte-

pagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve 

efter længstlevende? (Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have d 

7.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

En hjælpeguide til dig om 

hvorvidt et personligt 

billede misbruges. 

www.paulex.dk 
 

 

Hvornår må man 

bruge dit billede? 

- ELLERS TAK 

 

KONTAKT OS: 

Advokathuset Bliddal  

Bredgade 20                                  

6920 Videbæk 

Spørg efter advokat Lotte Bliddal 

eller advokat Peter Hilligsø 

 

 
 

Tlf: 97 17 22 44 

Mail: paulex@paulex.dk 
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Det skal du tænke på  

 Er det et situationsbillede eller et portræt, du tager?  

 Hvis det er et portræt, har du så fået lov til at tage 
billedet?  

 Vil billedets motiv kunne virke krænkende på 
nogen?  

 Ville du have noget imod, hvis et lignende billede 
af dig blev offentliggjort?  

 Har du i det hele taget fået lov til at offentliggøre 
billedet af dem, der er på billedet?  

 Hvis du offentliggør et billede på din 
Facebookprofil, og den er åben for alle, kan andre 
frit bruge billederne.  

 Det vil også blive betragtet som en åben 
Facebookprofil, hvis du har 1000 venner eller flere.  

 Hvis det er et billede af dig, der bliver 
offentliggjort; har du så givet lov til det?  

Hvad kan du gøre, hvis du bliver krænket?  

 Tag et screendump af billedet  

 Kontakt den, der har offentliggjort billedet, og bed 
ham eller hende om at fjerne det  

 Ligger billedet eller videoen på Facebook, så 
anmeld billedet, så administrator bliver 
opmærksom på det  

 Hvis du er blevet tagget på billedet, så fjern tagget  

 Bliver billedet ikke fjernet, så kontakt politiet og 
husk at give dem screendumpet. 
 

 



Med udbredelsen af Facebook og andre sociale 

medier er mulighederne for at dele billeder blevet 

langt større, end de har været tidligere. Det betyder 

samtidig, at det er langt sværere at holde øje med, 

hvor billedet af dig ender henne i verden.  

Reglerne for, hvordan man må benytte billeder er 

som sådan de samme, som de har været hele tiden; 

det er blot sværere helt at holde styr på, om reglerne 

bliver overholdt.  

Det kommer an på, hvor du er  

Hovedreglen er, at det er i orden at tage 

situationsbilleder på offentligt tilgængelige steder. 

Hvis du for eksempel deltager i en demonstration, er 

det lovligt, at der bliver taget et billede af dig, også 

selvom du er en del af en gruppe, der lige er blevet 

sat i futtog af politiet. Bliver du, og kun du, anholdt, 

er det dog en anden sag. Der må billedet i det 

mindste ikke offentliggøres uden at sløre dit ansigt - 

med mindre du har godkendt det.  

Reglerne er anderledes ved billeder taget på ikke 

tilgængelige steder. Det kan både være i private 

hjem, eller hvis du for eksempel sidder i en krog på 

en cafe eller ligger på en strand et afsides sted. På 

den måde er det ikke tilladt for en fotograf at lure i 

din baghave og tage et billede af dig der, men tilladt 

at tage et billede af dig, når du går ud på fortovet.  

Til gengæld må fotografen ikke tage et billede af dig, 

i det øjeblik, du stikker hovedet ud af hoveddøren. 

Hvis det er en god ven eller et familiemedlem, der 

tager billeder på steder, der ikke betegnes som 

offentligt tilgængeligt, er der stiltiende accept, og her 

er det altså ok at tage billedet, med mindre du selv 

siger fra.  

Er det andre billeder, der bliver taget på ikke 

offentligt tilgængelige steder, skal der indhentes 

samtykke, inden billedet tages. 

Offentliggørelse af billederne 

Men hvornår må billederne så offentliggøres? Det er 

sådan, at selvom et billede er taget helt lovligt, så er 

det ikke sikkert, at man må offentliggøre det. Loven 

beskytter nemlig motivet på to måder: •  

 Den fotograferedes private forhold er 

beskyttet  

 Den fotograferede er beskyttet mod 

publicering af billeder, der viser den 

pågældende ”under omstændigheder, der 

åbenbart kan forlanges unddraget 

offentligheden.”  

De private forhold kan f.eks. være skilsmisser, sexliv, 

sygdom og systematisk forfølgelse (paparazzi-

metoder). Hvad angår de omstændigheder, der kan 

forlanges unddraget offentligheden, lægger man 

vægt på, om situationen er ufrivillig, og om 

fotografiet viser en person i en stærkt belastende 

situation (for eksempel ved en anholdelse.)  

Hvad så med Facebook etc.?  

Det hele er lidt mere diffust, når man når til sociale 

medier som Facebook. Mange lægger private fotos 

på deres profiler, og deler ofte dem med andre, 

f.eks. deres venner. Er det kun vennerne, der kan se 

billederne, må andre ikke blot offentliggøre 

billederne.  

Men der er også mange, der har en fuldstændig åben 

profil - eksempelvis barer og natklubber, der lægger 

deres billeder online dér. Disse billeder bliver 

betragtet som offentligt tilgængelige, og de må altså 

offentliggøres uden at søge om samtykke, med 

mindre man anvender dem i situationer, der kan 

virke krænkende.  

I nogle tilfælde kan profiler med et stort antal 

venner sidestilles med en åben profil. Det kan for 

eksempel være ved kendte eller politikere, der ofte 

kan have over 1000 Facebook-venner. 

Kan man straffes?  

Noget, en lang række fotografer har stiftet 

bekendtskab med, er Straffelovens §264a. Her drejer 

det sig om uberettiget fotografering af personer på 

et ikke offentligt sted.  

For mere ”almindelige mennesker,” er det oftere 

Straffelovens §264d, der kommer i spil. Den handler 

om uberettiget videregivelse af meddelelser eller 

billeder vedrørende en andens private forhold eller 

billeder af pågældende under omstændigheder, der 

kan forlanges unddraget offentligheden.  

Man har blandt andet set en mand skulle betale 

10.000 kroner i erstatning for at have lagt en video 

på Facebook med et samleje med sin ekskæreste.  

Et andet tilfælde er en mand, der blev idømt 20 

dages fængsel for at have lagt 7 nøgenbilleder ud på 

sin hjemmeside af sin tidligere hustru sammen med 

hendes personnummer og telefonnummer. 

Endeligt er 900 unge blevet idømt bøder i Umbrella-

sagen for at dele en sex-video af to 15-årige. Også 

erstatning kan blive aktuelt, hvis man krænker andre. 

Der er også mange eksempler på, at journalister, 

fotografer og chefredaktører har fået straffe. Både 

for at tage billeder eller video, hvor de ikke måtte 

samt for at offentliggøre dem. 

I nogle tilfælde er det også for at offentliggøre dem 

uden at anonymisere billedet, så motivet kunne 

genkendes. I disse tilfælde har det gjaldt, at billedet 

kunne unddrages offentligheden. 


