Ekstra Bladet mod Den Danske Forening
Forlig 8/12 1993, Københavns Byret afd. H, sag 377/93 mellem
Ekstra Bladet og Den Danske Forening:
”Dags dato har undertegnede parter i de for Københavns Byret verserende retssager
opnået enighed om følgende:
1. De beskyldninger, EkstraBladet og dettes journalister har rettet mod Den Danske
Forening for racisme, trækkes tilbage og beklages. Ligeledes tilbagetrækkes og
beklages de beskyldninger, der er rettet mod Den Danske Forening for at have
arbejdet nært sammen med nynazisterne. Endelig tilbagekaldes og beklages
beskyldningen mod foreningens formand Ole Hasselbalch for at være naziboss, for i
retten at have forsøgt at gøre nazisterne stuerene og for at have dom for at være
løgner.
2. EkstraBladet udreder sagsøgernes omkostninger med ialt kr. 10.000.
3. I erstatning for tort udreder EkstraBladet til Den Danske Forening ialt kr. 10.000.
4. I erstatning for tort udreder EkstraBladet til professor Ole Hasselbalch kr. 10.000.
5. EkstraBladet bringer - ukommenteret - på side 3 følgende redegørelse for forliget:
Overskrift med så store typer, som overskriftens længde efter sædvanlig praksis
muliggør:
"EkstraBladet beklager omtale af Den Danske Forening"
Underoverskrift med typestørrelse svarende til almindelige underoverskrifter:
"Tillige beklages omtale af foreningens formand Ole Hasselbalch"
Tekst (det understregede med spærrede typer):
"I en række artikler har EkstraBladet på forskellig måde fremstillet Den Danske
Forening som racistisk. Denne karakteristik savner belæg. Ekstrabladet tilbagekalder
og beklager den derfor.
Ekstrabladet har tillige på forskellig vis søgt at sammenkæde Den Danske Forening
med nazisterne. Efter den Danske Forenings love kan nazister ikke optages i
foreningen. Så vidt det er EkstraBladet bekendt, gør foreningen, hvad den kan for at
sikre, at denne bestemmelse overholdes.
EkstraBladet har på et tidspunkt skrevet, at foreningen har dom for at have arbejdet
nært sammen med nynazisterne. Der eksisterer ingen sådan dom, og EkstraBladet har
ikke noget grundlag for at mene, at der foreligger et sådant samarbejde. EkstraBladet
tilbagekalder og beklager derfor disse beskyldninger mod Den Danske Forening.
"EkstraBladet har tillige hævdet, at Den Danske Forenings formand, professor, jur.
dr. Ole Hasselbalch, i retten har forsøgt at renvaske nazisterne, og at han er
"naziboss". Endvidere har EkstraBladet skrevet, at der er dom for, at Ole Hasselbalch
må kaldes løgner.
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Ole Hasselbalch har aldrig i retten foretaget sig eller udtalt noget, der kan tolkes som
et forsøg på at renvaske nazisterne. EkstraBladet har heller ikke grundlag for at tro, at
Ole Hasselbalch har noget med nynazisterne at gøre. Og der eksisterer ikke nogen
dom om, at Ole Hasselbalch må kaldes løgner. EkstraBladet trækker derfor de nævnte
beskyldninger mod Ole Hasselbalch tilbage og beklager dem."
EkstraBladet har til Den Danske Forening og Ole Hasselbalch betalt kr. 30.000 i
erstatning og sagsomkostninger med kr.
6. Med forliget betragter Den Danske Forening bordet for "ryddet" i relation til
forhold indtil forligets dato. Dog fastholder foreningen en allerede indgiven klage til
Pressenævnet over en artikel, ifølge hvilken nazister skulle have holdt vagt ved et
foreningsmøde i februar 1993, uagtet sandheden er, at de var blevet forment adgang
til dette. Foreningen og Ole Hasselbalch forbeholder sig også ret til at inddrage de af
dette forlig omfattede beskyldninger i en evt. ny sag mod EkstraBladet og eller dettes
medarbejdere, såfremt bladet gentager dem efter dags dato.
København den 2/12 1993.
Ansvarshavende redaktør Bent Falbert: Falbert
(For) journalist Kurt Simonsen: Falbert
For Den Danske Forening: Hasselbalch
Professor Ole Hasselbalch: Hasselbalch”
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