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Der gik frisind i åndsfriheden 

 

Som barn af halvfjerdserne begyndte jeg i skole, da Den Blå Betænkning havde forstødt 

formålsformuleringen i 1958-loven, som have lydt, at ”Folkeskolens formål er at fremme og 

udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber”, til 

fordel for en folkeskole der nu frem for alt havde til formål at skabe harmoniske og lykkelige 

mennesker.  

  

Hvis jeg skal sige noget overordnet om min egen skoletid, så er det, at der blev lagt endog 

overordentlig meget vægt på, at man lærte at tænke selvstændigt, lærte at argumentere for sine 

holdninger og respektere, at andres synspunkter kunne være anderledes end ens egne. Mindre vægt 

blev der derimod lagt på, om man kendte sin åndshistoriske baggrund, sin geografi og sin biologi. 

På mellemtrinnet samlede man alle de naturfaglige fag under den meget sigende betegnelse 

”Orientering” – vi blev orienteret lidt om det ene og lidt om det andet, men egentlig viden fik vi 

ikke ud af det. Man tog lettere på det hele; selv jeg der gik på en privatskole fik af min 

matematiklærer at vide, at jeg ikke skulle fortvivle over at være ved at sejle helt og aldeles agterud i 

matematik. ”Du er jo god til sprogfagene, så du skal nok klare dig,” sagde han til en 

forældrekonsultation, og min far fik det klare indtryk, at han for længst havde opgivet at banke 

nogen form for matematisk viden ind i knolden på mig. Men der var heller ikke nogen 

konkurrencestat at tage højde for. Ikke noget globaliseret arbejdsmarked, ikke nogen CV-kultur. 

Der fandtes hverken internet eller computere, og telefonen lå ikke i lommen, men var en 

fastnettelefon knyttet til den enkelte husstand. Det var en helt anden tidsalder.  

  

I skolen galt det om at få det bedste ud af det, så skulle det nok gå alt sammen, og hvis ikke man 

blev erklæret egnet til gymnasiet eller helt vidste, hvad man ville, kunne man starte på den fri 

ungdomsuddannelse eller gå på bistand i et par år, indtil man følte sig klar til at vælge retning. 

 

Uanset hvad man valgte efter folkeskolen, tror jeg, at mange havde indtryk af, at verden stod åben – 

det var i hvert fald det indtryk, jeg havde. Mulighederne var uendelige. Kun fantasien satte grænser. 

Jeg kunne vælge frit fra alle hylder, også selvom jeg bestemt ikke var nogen 12-tals pige, og også 

selvom jeg nærmest ingenting vidste om, hvordan samfundet havde gjort det muligt for mig at stå 

over for alle de valg. At jeg kunne tro, tænke, tale og skrive som jeg ville, var i min verden ligeså 
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selvfølgeligt som at der kom rent vand ud af hanen. Jeg anså disse rettigheder som naturgivne og 

ikke hårdtvundne værdier, der var kommet for at blive til evig tid. Nok havde jeg hørt om 

Grundtvig, men at det var hans ideer om et samfund og en folkeskole, hvor åndsfrihed og 

ytringsfrihed var absolutte kardinalpunkter, som havde været grundpillerne i min skoletid, var ikke 

noget jeg tænkte så meget over. Som barn af 68- generationen var det i langt højere grad det 

hippiefrisind mine forældre var rundet af, hvor Grundtvigs verselinier var skiftet ud med Bob 

Dylans, der var min referenceramme.   

 

Dengang i halvfemserne, da skoletiden var slut og jeg var på vej til USA, havde jeg af gode grunde 

ingen anelse om, at hele spørgsmålet om ytringsfrihed kun få år senere ville blive så hedt et tema i 

den danske debat.  

 

Men to skelsættende begivenheder i begyndelsen af 00’erne tegnede fronterne op mellem de 

frisindede danskere: Efter den. 11. september gik det for alvor op for os, at der var mennesker i 

verden som ikke sympatiserede med vores åbne demokratier. I en dansk kontekst var det især 

Jyllandspostens karikaturtegninger af profeten Mohammed i 2005, der bragte spørgsmålet om 

ytringsfrihed til torvs.  

  

Diskussionen om ytringsfrihed faldt sammen med debatten om integration. Skulle 

Muhammedtegningerne læses som del af en nødvendig religionskritik og som et udtryk for, at vi i 

Danmark står fast på den totale ytringsfrihed uanset, hvem der må føle sig krænket eller ydmyget af 

de ting, der skrives og tegnes? Eller skulle tegningerne ses som et led i den offentlige 

mobbekampagne af det muslimske mindretal, der havde foregået i flere år, og som var årsag til et 

mere og mere polariseret og ophedet debatklima? 

  

Hvis man som mange intellektuelle og forfattere mente, at tegningerne primært måtte ses som en 

del af den racistiske mobbekampagne anført af Dansk Folkeparti, som havde stået på siden 

slutningen af halvfemserne og ikke som et udtryk for åndsfrihed, fik man skudt i skoene, at et 

sådant synspunkt var det samme som at ville undergrave ånds- og ytringsfriheden og vores 

demokratiske rettigheder. I det hele taget tog dele af højrefløjen, anført af Dansk Folkeparti, som et 

led i deres ”danskhedskampagne” patent på ”det danske frisind” og har gjort det lige siden.  
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Kritikken af Muhammedtegningerne og sprogbrugen i den offentlige debat over for muslimer i 

Danmark blev fra Dansk Folkepartis side betragtet som del af en naivt tolerant og politisk korrekt 

dagsorden, hvor det ikke længere var muligt bare at kalde en spade for en spade. Anders Fogh 

Rasmussens opgør med de såkaldte kulturradikale og smagsdommeriet gik fint i spænd med Dansk 

Folkepartis frisinds- og ytringsfrihedskampagne, for nu skulle befolkningen komme til orde og ikke 

længere lade sig kue af eksperter. Det blev ophøjet til den ypperste dyd at give sig til kende, uanset 

hvor videnskabeligt underbelyst det synspunkt, man havde brug for at lufte end måtte være. Det 

vigtigste af alt var at benytte sig af sin ret til at ytre sig. Hvordan ens ytringer blev forstået og 

modtaget af andre var mindre vigtigt. 

 

Det var mødet med det amerikanske universitetsmiljø og den politiske korrekthedskultur, der for 

første gang fik mig til at tænke over den danske åndsfrihed, men det var ikke så meget i den 

grundtvianske som det var i den kulturradikale eller frisindede fortolkning. I USA blev jeg del af et 

intellektuelt miljø, hvor minoriteterne grupperede sig og selv definerede, hvem de var og hvordan 

de ønskede at blive omtalt. At afroamerikanere ikke ville kaldes negere eller, at den befolkning som 

vi i Danmark kalder indianere, ønskede at blive kaldt oprindelige amerikanere var ikke noget, der 

blev sat spørgsmålstegn ved fra majoritetskulturens side. Man anså det tilsyneladende som noget 

naturligt, at enhver gruppering skulle have ret til selv at definere, hvem de var, og hvordan de 

ønskede at blive omtalt. At komme fra Danmark, hvor feminisme var et skældsord, men hvor der i 

øvrigt var konsensus om at bruge de ord og kalde folk de navne, man selv fandt forgodtbefindende, 

var lidt af et chok, for var det ikke USA, der var frihedens land? Og nu var der pludselig alle disse 

regler for, hvad man måtte sige og kalde andre. Så var det i virkeligheden Danmark, der var 

frihedens land? I Danmark kunne man sige perker og neger, man kunne stille sig op og urinere midt 

på åben gade ved højlys dag, drikke øl af flasken, kaste skrald på fortovet, uden at nogen så meget 

som hævede et øjenbryn. 

  

Var det en begrænsning af ytringsfriheden, at man ikke kunne kalde en sort mand for neger, hvis det 

var det, man havde været vant til at gøre? Min daværende kæreste, som selv var afroamerikaner, 

kunne ikke begribe, at jeg overhovedet stillede det spørgsmål. Hvis det krænker den omtalte person 

at blive kaldt neger, hvorfor er det så et problem at kalde ham noget andet? Det tog mig ikke mange 

måneder at godtage den politisk korrekte diskurs, der for mig at se ikke begrænsede min 
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ytringsfrihed, men fik mig til at tænke over visse ords betydning og hvordan de påvirker den måde, 

vi ser andre på.  

  

Tilbage i Danmark, lige inden årtusindskiftet, oplevede jeg til gengæld en kolossal modvilje mod at 

ændre ord og betegnelser for andres skyld. ”Folk må sgu lade være med at være så nærtagende,” 

sagde en ung studerende fra Århus til mig en sen nattetime på Bo-Bi Bar. ”Hvis jeg har lyst til at 

skrive neger på en husmur, ikke for at støde nogen, men bare fordi jeg har lyst, så er der ikke nogen, 

der skal stoppe mig i at gøre det. Det er min hævdvundne ret i et åbent demokratisk samfund.” 

  

Det gik op for mig, at mange danskere havde det som den unge studerende fra Bo-Bi Bar. Den 

potentielle frihedsberøvelse, der lå i at få kendskab til, at nogen ikke brød sig om at blive kaldt 

neger, men foretrak at blive kaldt noget andet, føltes for nogen mennesker så krænkende, at det ikke 

kunne komme på tale som en mulighed at ændre ordforråd. Den hævdvundne ret til at ytre sig som 

man ønsker blev luftet i tide og utide, og ligesom feminisme i en årrække op gennem halvfemserne 

og den første halvdel af 00’erne nærmest blev brugt som et skældsord, så blev betegnelsen politisk 

korrekthed det også.  

 

Politisk korrekthed blev betragtet som begyndelsen på en form for censur, vi på ingen måde måtte 

bøje os for med tanke for vores hævdvundne ret til at ytre os som vi vil. Spørgsmålet er så bare, om 

det er den form for ytringsfrihed, Grundtvig i sin tid så for sig. Ingen steder i Grundtvigs 

forfatterskab har jeg kunne finde en præcis definition på, hvad frihed i det hele taget er. Til gengæld 

knytter han altid sin frihedsforståelse sammen med konkrete historiske forhold, og han siger direkte 

et sted ”frihed til fælles bedste”. Den enkeltes frihed kan strækkes så langt som samfundets 

fællesskab tillader, og den frihed som kun tilgodeser den enkeltes egoistiske interesser anså han for 

at være tøjleløs, og ikke i ordets positive forstand.  

  

Det var ikke det grundtvianske frisind, som blev stødt på manchetterne over ikke at kunne skrive 

neger på væggen med helt god samvittighed, nej, det var nærmere den nyere, mere kulturradikale 

fortolkning, det frisind, der havde ledt til en fristad, frigivelse af pornoen og ligestilling mellem 

kønnene med den klausul, at vi alle skal kunne tåle mosten. Spørgsmålet er så bare hvilken most? 

Af hvilke æbler er den presset? Og hvem er det, der har forbeholdt sig retten til at presse den?  

 



	 5	

I modsætning til det amerikanske multikulturelle samfund er det danske nærmest hegemonisk og 

bygger et langt stykke ad vejen fortsat på ideen om den borgerlige enhedskultur tilbage fra 1700-

tallet, hvor fællesskabet består i de åndelige og moralske værdier. Vores idé om frisind og åbenhed 

strækker sig ikke langt ud over disse værdier, som vi er enige om eller i hvert har troet vi var enige 

om indtil begyndelsen af årtusindskiftet. Da jeg kom tilbage fra USA i 1999, forstod jeg for første 

gang, at vi i vores frisind, ganske enkelt havde svært ved at se ud over frisindets grænser. Vi havde 

svært ved at sætte os ind i, at det kunne støde nogen at blive kaldt neger, for i vores frisindethed var 

det jo ikke ment stødende, og den der ikke kunne forstå det, måtte selv være snæversynet.  

 

I perioden under Fogh-regeringen gik det mere og mere op for mig, hvor naiv en verden, jeg var 

vokset op i. Min generation voksede vitterlig op i den tro, at hele verden lå åben for vores fødder, 

og at vi efter at være blevet opdraget i frisindets skole uden problemer kunne gå ud og forholde os 

fordomsfrie over for andre tankesæt, for vi var af den indædte overbevisning, at vi var åbne over for 

alverdens normer og værdier. Dansk Folkepartis tvetungede retorik, hvor de på den ene side gjorde 

et stort nummer ud af at hævde deres eget helt særlige danske frisind og på den anden side 

nedgjorde og dæmoniserede det muslimske mindretal, efterlod mange, heriblandt jeg selv, ikke bare 

forvirrede og vrede, men også apatiske. Venstrefløjen, som i hvert fald ikke ville skydes i skoene at 

være snæversynede eller racistiske, satte alt ind på at bevise, at de var de egentligt frisindede, men i 

deres desperate forsøg på at fremstå åbne og rummelige, svigtede de indsatsen i 

integrationsarbejdet.  

 

Fogh-administrationen fik ryddet grundigt op i diskussionsklubberne og på meget kort tid blev der 

grundlagt et ret anderledes værdisæt – godt hjulpet på vej af terrortruslen i kølvandet på 

karikaturtegningerne og vores krigsdeltagelse i både Irak og Afghanistan. En hård retorik blev lagt 

for dagen, hvor muslimer under et, både dem ude i verden og dem i Danmark, konstant blev trukket 

op af hatten, som den største trussel mod vestens åbne demokratier. I denne periode formåede 

regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti på forunderlig vis at få taget patent på de danske 

kerneværdier og herunder ironisk nok også det danske frisind. Samtidig med at man rensede alle 

statslige institutioner for enhver tænkelig reminiscens af noget eller nogen der lugtede 

kulturradikalt, truede med at lukke Christiania, indskrænkede danskernes grundlovssikrede 

rettigheder med den ene terrorpakke og den anden lømmelpakke, så gjorde man et stort nummer ud 
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af at hylde den danske åndsfrihed, hvilket karikaturtegningerne skulle ses som et produkt af – vores 

helt utrolige frisind.  

 

I de år der er gået siden jeg kom tilbage fra USA, er jeg personligt ikke længere så overbevist om 

den politisk korrekte diskurs, som et middel til at nå frem til en respektfuld samtale mellem 

forskellige befolkningsgrupper. Med rødder i de grundtvianske frihedsidealer burde vi som nation 

være den politisk korrekte diskurs overlegen. Vores skolesystem, vores kultur bygger på den 

grundtvianske forestilling om, at ånd er den magt og livskraft, der kun kan virke gennem frihed og 

kun, eller i hvert fald oftest, kommer til udtryk gennem ord og når den forbinder sig gennem 

konkrete samværsformer. Vi skal kunne ytre os og tegne som vi vil, ja, men burde vi ikke være så 

stærkt forankrede i vores demokratiske værdier, at vi samtidig kan rumme anderledes tankesæt uden 

at behøve at føle os truet af dem? Og uden at vi nødvendigvis behøver at føle os kaldet til at svine 

dem til, hvis ikke de lever op til vores egen opfattelse af, hvad det vil sige at være fri og frisindet?  

 

Her i tiåret efter at Jyllandsposten bragte de famøse tegninger af profeten Muhammed vil jeg ikke 

stille mig til dommer over, hvorvidt det var en god idé eller ej. Jeg går til enhver tid ind for 

religionskritik, men jeg går også ind for, at man i et åbent demokratisk samfund altid minder sig 

selv om, at ytringsfriheden især er vigtig for mindretallene i og med at de magthavende instanser 

ikke har brug for beskyttelse af retten til ytring netop på grund af deres magtposition; en pointe der 

alt for ofte bliver glemt i den ophedede ytringsfrihedsdebat.  

 

Kristina Stoltz, september 2015, Politiken     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

	


