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OleVigog 
Goebbels 
Landsretten fastsl11r, 
at det er iorden at ' 
beskylde OleVig 
Jensen for nazi
metoder i Tvind-sag 

Af NIELS ROHLEDER 

Det er ikke en pvers'kridelse 
af ytri)lgsfrihedens grrenser 
al sammenIig!1e den da
vcerende undeFvisningsmini
sler Ole Vig Jensens frem
gangsm5de l Tvind-sagen i · 
1996-97 med de melader, den 
nazistiske propagandamini
slerJasef Gaebbels. anvendle 

. i Tys14and i · 1930'erne ag 
194a'erne, .Heller ikke n5r 
man er advokat. 

,Del faslslag 0slre L.ands
reI Iprsdag i en dam i den sag, 
sam advokat Iqau.s Bernmg 
havde anIagi mod Advakal
nrevnet. Nrevnet bestemte i 
april '1998, at Bernings udla
lelser Iii Injor!1lation ag TV 2-

Nyhederne i februar 1997. am 
Ole Vig Jensen var i 'slridmed 
god advakalskik, Den keIidel
seaphrevede landsretten. 

Klaus ~ernings samm~n
ligning g5r p~, al begge mini
stre systematisk har anvendt 
10gn i bekrempelsen afpalili
ske madstandere. 

»Send en bukel lil dr. 
Gaebbels, Han ville glrede sig 
over det, der sker nu,« sagde 
Klaus Berning bl.a, til Infar
malian 28. februar 1997 am 
undervisniI)g.sm~nister~ns : 
ag minisleriels tillag over for . 

. . 

TVind-lrerergruppen, Sam
me aften uddybede han sine 
udlalelser over for TV 2. 

Og delvar helt iarden, fasl
slog 0streolandsrel tarsdag, 

Vresentligt emoe 
Klaus Bernings ytringer 

gjaldt »et vresentiigt sam
fundsmressigt emne' og dreje
de sig am grundlagelJar ved
lagelsen af en 10"«. 

Det taler for »en udstrakt 
ytringsfrihed«, fastsl5r dam
merne Ejler Bruun, Henrik 
Bloch Andersen ag Eva Vesl
er . Andersen, der paJregger 
Advakalnreynet at belale 
15.000. kroner i sagsotnkost
ninger til Klaus Berning, 

»Nu kan man altsa sige, at 
Undervisnmgsministeriet 
bruger Gaebbels-melader. 
Jeg synes, det er flot, at man 
kan det i dagens Danmark,« 
. siger J<laus Bern,ing. 

Han retter "skytset (mod de 
palilike~e, der vedlag det nu 
underkendle lavindgreb mod 
TVind-skalerne: »En person, 
der havde beg~el sa grove le
delsesfejl sam disse palilike
ore, ville ikke -rrere egnet sam 
direkl0r eller bestyrelses
medlem i det private er
hvervsliv. pammen betyder, 
atTvind r~nses for den grove 
urelfrerdighed, s.am er hele 
farudsrelningen for den lilsi
desatle Tvind-lav.« 

" Domme"r" Lars Ryhave, der 
sam nreslfarmand i Advakat
nrevnet var med til at Irreffe 
afg0relsen i 1998, lager dam
men til efterretning. Han me
ner ikk,,; aisiigen: ~kal ankes 
til H0jestetet. . 



SAMMENLIGNING - Kan en advokat slippe godtfra at sam
·menligne fhv. undervisningsminister Ole Vig Jensen med den 
nazistiske propagandaminister Joseph Goebhels? 

To sider ' 
afsalllllle 
Tvindsag? 
Ole Vig Jensen 
brugte systematisk 
l0gnen som 
redskab i kampen 
mod Tvind. Det 
var i orden at 
sammenligne ham 
med Goebbels, 

·som gocit et ar senere mlede 
frem til, »at henvisningen til 
Nazi-Tysldands . metoder 
samt sammenligningen mel
lem Tvind-folk og j0der inde
brerer en overtrredelse af reg
Ierne om god advokatskik« 
og pMagde Klaus Berning at 
betale 5.000 kroner i b0de. 

Forinden havde Klaus Ber
ning fors0gt atra lov at hevise, 
at Ole Vig Jensen og hans mi
nisterium brugte Goebbels-



fastholder advokat 

AfNIELS ROHLEDER 

Kan en advokat ustraffet sam
menligne den fredelige, radi
kale undervisningsminister 
Ole Vig Jensen med den na

. zistiske, tyske propaganda-
minister Josef Goebbels? 

Ja, nar Ole Vig Jensen bru
ger Goebbels-metoder, hrev
der. en vred advokat Klaus 
Berning. Han m,ener, at den 
davrerende undervisIiings
minister c pa goebbelsk vis -
systematisk lej for Folketin
get og offentligheden, da han 
sammen med sine embeds
mrend i 1996 skrev bemrerk
ningerne til det Tvind-lov
Jorslag, der siden ·er kendt 
grondlovsstridigt, og som af
skar en rrekke skoler med for
tid i Skolesamvirket Tvind fra 
statstilskud. Klaus Berning 
har i perioder vreret advokat 
for forskellige dele af Tvind
samvirket. 

Mandag krempede han i 
0stre Landsret for sin ret til 
at sammenJigne Ole Vig Jen
'sens metoder med Goebbels'. 

Det hele startede med en 
artikel i In/ormation 28. fe
bruar 1997: »Advokat: Nazi
metoder mod Tvind-lrerere«, 
stad der i en enspaltet over
skrift pa side 4. I artiklen slas 
det fast, at medlemmer af 
Lrerergruppen omkring 
Tvind efter Klaus Bernings 
mening »er udsat for en helt 
nazi-agtig forfelgelse«. Ad
vokaten ~iger i a.rtiklen: 
»Send en buket blomster til 
dr. Goebbels. Han ville glrede 
sig over det, der sker nu,« 

TV 2-Nyhederne tog de 
markante udtalelser op sam
me aften, og Klaus Berning 
flk lejJighed til at gentage 
dem pa tv og tilf0je: 

>,skift begrebet Tvind
lrerere ud nied j0der, sa har 
man lige prrecis, hvad vi taler 
orn.« 

Klage 
Sammenligningen . med 

Goebbels flk statens advokat 
- kammeradvokaten - til at 
klage til Advokatnrevnet, 

metoder i kampen mod 
Tvind. Men nrevnet ville ikke 
lade ham fere Ole Vig Jensen 
og ;mdre som vidner. 

Klaus Berning indbragte 
prompte kendelsen for 0stre 
Landsret, hvor den var til be
handling mandag. Sagen blev 
et opg0r mellem Klaus Ber
nings meget talende advokat 
Christian Harlang, der gerne 
vil inddrage et ornfattende 
bevismateriale i sagen, og 
Advokatnrevnets noget mere 
famrelte advokat, Jakob Arre
vad, som mener, at sagen ale
nel handler om, at der er 
grrenser for, hvilke udtryk og 
sammenligriinger en advokat 
kan tage i sin mund, nar god 
advokatskik skal overholdes. 

Legn fra A til Z 
»Tvind-lovforslaget var 

legn fra A til Z. Det er skrevet 
sa uartigt, som noget overho
vedet kan vrere,« sagde Klaus 
Berning under en . vidneaf
hering, hvor han fler"'gange 
iltert tog "rdet ud afl!lunden 
pa sin advokat. Han mener, at 
undervisningsministeren og 
hans mlnisterium i bemrerk
nlngerne tii lovforslaget be
skylder Tvind-lrererne for 
mandatsvig. og bedrageri -
uden at der er belreg for det. 

Han forklarede, at »inspi
rationen greb mig heldigvis«; 
da Informations journalist 
ringede: 

»N1r en person, der er m.i
nister. bruger 'statsapparatet 
til at lyve mell, s~ er han lige 
prrecis faldet i samme gmft 
S0m dr. Goebbels,« forklare
de Klaus Berning. 

Jakob Arrevad nregtede -
som Advokatnrevnet har 
gjon hele vejen gennem sa
gen - at forholde sig til, om 
Klaus Berning har ret i, at Ole 
Vig Jensen og hans embeds
mrendlej: 

»Om ytringerne er sand
frerdige eller ej, er uden be
tydning for den konflikt, der 
foreligger her,« sagde Advo
katnrevnets advokat. 

Retsformand Ejler Bruun 
sluttede dagens retsm0de 
med at konstatere, at der ikke 
var mulighed for fodig og be
budede i stedet en dom 18. 
maj. 


