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[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Martin Henriksen deltager i demonstra-
tion med kontroversiel organisation: ’Det er fine folk’” bragt den 31. juli 2018 på BTs hjem-
meside bt.dk, fordi han mener, at god presseskik er tilsidesat. 
 
[Klager] har klaget over, at BT har bragt ukorrekte oplysninger om ham. 
 
 
 
1 Sagsfremstilling 
BT bragte den 31. juli 2018 artiklen ”Martin Henriksen deltager i demonstration med kon-
troversiel organisation: ’Det er fine folk’” på hjemmesiden bt.dk. Efter [Klager]s klage til 
Pressenævnet indsatte BT i begyndelsen og slutningen af artiklen følgende rettelse fremhævet 
med fed skrifttype og kursiv: 
 

”Rettelse: B.T. skrev i en tidligere version af denne artikel, at bevægelsen Dansk 
Front var nynazistisk. Det er ikke korrekt. Bevægelsen var nationalistisk. Vi skrev 
også, at [Klager] var tidligere leder af Dansk Fronts afdeling i København. Det er 
heller ikke korrekt. [Klager] har alene været aktiv i Dansk Front i København. B.T. 
beklager fejlene.”  
 

Af selve artiklen fremgår blandt andet:  
 
”Det sker i forbindelse med en demonstration, som organisationen, der tidligere hed 
Pegida, afholder i det centrale København. Ifølge det venstreorienterede og antifasci-
stiske medie Researchkollektivet Redox deltager flere nynazister i demonstrationen. 
Det gælder blandt andre [Klager], tidligere leder af det nynazistiske Dansk Front og 
aktiv i Danskernes Parti, som har givet udtryk for sympati med Den Nordiske Mod-
standsbevægelse, der arbejder for en nynazistisk republik bestående af Danmark, 
Sverige og Norge. [Sætningen er nu ændret til: ”Det gælder blandt andre [Klager], 



 
 

  2 
 
 
tidligere aktiv i Dansk Front og Danskernes Parti, og som har givet udtryk for sym-
pati med Den Nordiske Modstandsbevægelse, der arbejder for en nynazistisk repu-
blik bestående af Danmark, Sverige og Norge.”, Pressenævnet] 
[…]” 
 

[Klager]s klage er modtaget i Pressenævnet den 1. august 2018.  
 
 
2 Parternes synspunkter 
2.1 [Klager]s synspunkter 
Korrekt information 
[Klager] har anført, at han aldrig har været nynazist, og at Dansk Front aldrig var nynazistisk. 
Han har i den forbindelsen anført, at han kun har haft en løs tilknytning til Dansk Front, og 
at han ikke har været leder af Dansk Front. 
 
[Klager] har bemærket, at han først nu har erfaret, at han har lavet ”likes” og lignende på de 
sociale medier til Den Nordiske Modstandsbevægelse, og at han ikke har været klar over, 
hvad Den Nordiske Modstandsbevægelse egentlig stod for. Han har tilføjet, at han naturligvis 
ikke sympatiserer med Den Nordiske Modstandsbevægelse efter at have undersøgt mere om 
modstandsbevægelsen. Dog sympatiserer han med modstandsbevægelsens miljøpolitik, hvil-
ket imidlertid ikke gør ham til sympatisør. 
 
 
2.2 BTs synspunkter  
Korrekt information 
BT har vedkendt, at der er skrevet forkerte oplysninger i artiklen, og BT har derfor bragt en 
rettelse i forlængelse af klagen til Pressenævnet. I den forbindelse sendte BT den 8. august 
2018 en mail med rettelsesteksten samt en beklagelse til [Klager].   
 
BT mener derimod fortsat, at der er fuld dækning for at skrive, at [Klager] ”har givet udtryk 
for sympati med Den Nordiske Modstandsbevægelse”. BT har i den forbindelse henvist til, at 
[Klager] har erkendt, at han blandt andet har ”liket” opslag fra Den Nordiske Modstandsbe-
vægelse, og har anført, at han sympatiserer med modstandsbevægelsens miljøpolitik.  
 
B.T. har dertil understreget, at BT på intet tidspunkt har skrevet, at [Klager] personlig er na-
zist.  
 
Da BT kort efter [Klager]s klage bragte en rettelse i artiklen, der kun har været bragt online, 
mener BT, at BT har levet op til reglerne for god presseskik. 
 
 
3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse: 
I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter  
Blicher, Lene Sarup og Otto Juhl Nielsen.  
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God presseskik 
Korrekt information 
[Klager] har klaget over, at artiklen indeholder ukorrekte oplysninger om ham. Han har un-
derstreget, at han ikke er nynazist og aldrig har være leder af Dansk Front, der ikke kan be-
tegnes som nynazistisk.   
 
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe 
korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, 
der gives eller gengives, er korrekte. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på re-
daktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelel-
ser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får 
klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.1 og A.7.  
 
Pressenævnet har ikke har mulighed for at tage stilling til, om organisationen Dansk Front 
kan betegnes som nynazistisk.  
 
BT har efter at have modtaget [Klager]s klage medgivet, at Dansk Front ikke kan betegnes 
som nynazistisk, ligesom BT har medgivet, at [Klager] alene har været aktiv i og ikke var le-
der i Dansk Front.  
 
Hertil kommer, at BT kort tid efter at have fået kendskab til [Klager]s klage ændrede sætnin-
gen om, at [Klager] ”tidligere [var] leder af det nynazistiske Dansk Front” samt indsatte en 
tydelig rettelse og beklagelse øverst og nederst i den påklagede artikel, der fortsat er tilgænge-
lig på bt.dk. 
 
I forhold til de af [Klager] bestridte oplysninger om, at han hverken kan betegnes som nyna-
zist eller som sympatisør for med Den Nordiske Modstandsbevægelse, finder nævnet ikke til-
strækkelig anledning til at udtale kritik af BT. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på [Kla-
ger]s oplysninger om, at han har lavet ”likes” og lignende på sociale medier til Den Nordiske 
Modstandsbevægelse, og at han sympatiserer med modstandsbevægelsens miljøpolitik. 
 
Som sagen er oplyst og påklaget for nævnet, udtaler nævnet således ikke kritik af BT.  


