
Præsten og majoren forstyrrer
Immanuel Kants gravfred, men
hvad gør presserådgiveren?
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Nu om dage hylder vi filosoffen Immanuel

Kants tanke om ytringsfrihed i det offentlige

og lydighed i embedet. Men ifølge tidligere

presserådgiver og mag.art.i filosofi Henrik

Gade Jensen tør mange af os ikke tage

Kants tanker tilstrækkeligt alvorligt. Læs her

hvem han mener, de feje er.
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Den tyske filosof Immanuel Kant døde for 200 år

siden. Men hans tanker lever stadig. For eksempel

tanken – fra hans berømte skrift Besvarelse af

spørgsmålet: Hvad er oplysning? – om, at vi skal

have offentlig frihed til at bruge vores fornuft, men

være lydige i vores embede. Nogle vil endda sige, at

denne tanke i dag blot er en banal beskrivelse af vir-

keligheden. Men ifølge tidligere presserådgiver og

mag. art. i filosofi Henrik Gade Jensen er det at gøre

os bedre, end vi i realiteten er: 

»Kant var optimist. Han troede på den frie brug af

fornuften i offentlige sammenhænge. Og jeg håber

da også stadig på, at det er rigtigt, at mennesker kan

mødes og diskutere offentlige anliggender med for-

nuftige argumenter og med åbenhed over for andres

synspunkter. Men min personlige erfaring med at di-

skutere indvandrerspørgsmålet er skuffende. Jeg

tror, Bjørn Lomborgs erfaringer er tilsvarende på det

miljøpolitiske område. Det er ikke politisk korrekt at

diskutere miljø ud fra en idé om at økonomisere

med ressourcer. Det er meget, meget skammeligt, at

det ikke er muligt. Det er Bjørn Lomborg, der re-

præsenterer Kants tradition, og det håber jeg også

selv at gøre,« siger Henrik Gade Jensen.

Politisk ukorrekt

Henrik Gade Jensen fratrådte 25. november 2003 sin

stilling som presserådgiver for kirkeminister Tove

Fergo. Det skete i direkte forlængelse af TV2’s mor-

gennyheders udgave af Dagbladet Informations for-

sidehistorie ‘Højreekstremist er spindoktor’, der satte

Henrik Gade Jensen i forbindelse med nazistiske

kredse. Henrik Gade Jensens afgang som spindoktor

handlede altså ikke om ulydighed i embedet. Deri-

mod handlede det om, at han i 1990erne havde gi-

vet sine personlige holdninger offentligt til kende

om indvandrerspørgsmålet. 

»Når Dagbladet Information sætter mig i forbin-

delse med nazismen, må jeg fratræde med det

samme. Man kan ikke have en person siddende i et

ministerium med en sådan beskyldning hængende

over sig. Hvis du siger, at en person er nazist, så er

der ikke mere at diskutere. Så stopper debatten. Det

er mord. Karaktermord! Et udtryk som nazist er så in-

jurierende, en sådan trumf, at jeg må trække mig fra

jobbet og søge renselse ved en domstol. Indtil da

kan jeg ikke bebrejde andre mennesker, at de me-

ner, at Dagbladet Informations historie har en sand-

hedsværdi. Men det har selvfølgelig personlige kon-

sekvenser. Jeg har ikke haft arbejde siden. Folk er

venlige og synes, jeg er blevet behandlet urimeligt.

Men når der tales job, så er de forbeholdne. Og det

forstår jeg også godt. Indtil videre er jeg stemplet på

en så ond måde, at det ikke lader sig gøre. Jeg tror

ikke, Kant havde forestillet sig, at der kunne udvikle

sig en sådan politisk korrekthed, der sætter snævre

grænser for, hvad der lader sig debattere. Og som

derfor stempler dem, som bevæger sig uden for

disse grænser. Men for Kant og for det åbne sam-

funds skyld håber jeg, at domstolene vil beskytte

den frie offentlighed ved at slå hårdt ned på TV2 og

Dagbladet Information. Det skal straffes hårdt at

spille nazikortet ud. Det er bagvaskelse,« siger Hen-

rik Gade Jensen 

Præsten og majoren

Ifølge Immanuel Kant er det korrekt at være lydig i sit

embede; en privat sammenhæng kalder han det.

Men det er lige så vigtigt at kunne ræsonnere frit i of-

fentlige sammenhænge. Derfor siger Kant ’ræsonner

ikke, men tro’ til den gejstlige, mens han til en offi-

cer siger ’ræsonner ikke, men eksercer’. Den gejstlige

og officeren skal være lydige, når de er i deres em-

beder. Mens de kan ræsonnere frit i offentlige sam-

menhænge. Gør vi det i dag? Er det rigtigt gjort, når

tidligere major Frank Grevil fra Forsvarets Efterret-

ningstjeneste bliver stillet for retten for at have læk-

ket fortrolige oplysninger til Berlingske Tidende? Og

hvad med præsten Thorkild Grosbøll, der fortsat er

præst i Tårbæk efter til Weekendavisen at have sagt,

at han ikke tror på Gud og genopstandelsen.

»Kant ville vende sig i sin grav over at høre om

præsten og majoren. Det vil han, fordi de ikke adly-

der i de sammenhænge, hvor de netop er pålagt at

adlyde. Harmen mod Grosbøll opstår, fordi han både

vil være præst med præstebolig og samtidig være fri

over for det præsteløfte, han har afgivet. Det er en

skandale, at han fortsat er præst i den danske folke-

kirke. Det væsentlige er, at der eksisterer et præste-

løfte, der skal tages alvorligt, men det gør biskoppen

fra Helsingør tilsyneladende ikke. Major Frank Grevil

sad i et embede og tjente en løn, der var betinget af

en fortrolighed om en række informationer, relateret

til arbejdet. Når han lækker fortrolige oplysninger,

vanskeliggør han tjenestens fremtidige opgave-

løsning. Forsvarets Efterretningstjeneste får selvføl-

gelig kun fortrolige oplysninger, hvis kilderne kan >

»Men for Kant og for det åbne sam-
funds skyld håber jeg, at domstolene
vil beskytte den frie offentlighed ved at
slå hårdt ned på TV2 og Dagbladet
Information.«
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være helt sikre på, at de ikke afsløres. Hvis man ac-

cepterer, at der lækkes informationer, så kan man

lige så godt nedlægge tjenesten. Så kan Frank Grevil

godt sige, at han fulgte sin samvittighed i samfun-

dets tjeneste. Til det kan man sige, at samvittigheden

faktisk tæller som argument. Samvittigheden er me-

get højt vurderet i vores protestantiske kultur. Hvis

folk siger, at deres samvittighed byder dem et eller

andet, så har man altid en vis respekt for det. Men

det kan komme i konflikt med almindelig borgerlig

orden. Det må ikke være en major, der afgør hvilke

regler, der skal gælde for en efterretningstjeneste.

Han kan påberåbe sig sin samvittighed og tage kon-

sekvenserne af den, men han skal straffes for sin uly-

dighed,« siger Henrik Gade Jensen. 

Feje og falske mennesker

Oplysning er menneskets udgang af dets selvfor-

skyldte umyndighed. Sådan skriver Kant i 1783, hvor

han også udpeger mangel på mod, ubeslutsomhed,

dovenskab og fejhed som de egenskaber, der for-

hindrer mennesker i at være oplyste og myndige. 

Henrik Gade Jensen mener ikke alene, at han som

borger har ytringsfrihed. Han mener også, at man

som intellektuel nogle gange har en forpligtelse til at

blande sig i offentlige anliggender. Men har han selv

været tilstrækkeligt modig, når han nedlagde sin

egen hjemmeside, sin egen offentlige kanal, da han

i sin tid fik jobbet som presserådgiver for kirkemini-

steren? Eller har han været fej? 

»Det var ikke foreneligt med mit job som presse-

rådgiver at føre mine personlige synspunkter stærkt

frem ved siden af. Der er tid til at tale og tid til at tie.

Jeg føler mig på ingen måde ramt af den fejhed, Kant

taler om,« siger han. 

Er der andre som burde gøre det?

»Ja, andre har i højere grad grund til at føle sig

ramt. Jeg vil sige det på den måde, at mennesker tit

undskylder deres fejhed med loyalitet, misforstået

loyalitet over for deres arbejdsgiver. Selvfølgelig vil

det nok være problematisk, hvis for eksempel en

dommer gik ud med markante udtalelser på ’hard-

core issues’. Men lidt mere frie fugle som præster,

universitetsfolk og gymnasielærere kunne sagtens

deltage mere i den offentlige debat, end de gør.

Blandt disse mennesker synes jeg, der er meget selv-

forskyldt umyndighed. Det er okay at være uenig.

Del jer efter anskuelser. Sådan er demokratiet. Men

i dag er det mest irriterende at møde mennesker,

som man er enige med, men som ikke tør sige det

offentligt. Det er fejt at forfalske sine holdninger. Det

er fejt at sige én ting privat og noget andet offentligt.

Vi kan ikke bebrejde en analfabet, at han ikke skriver

et læserbrev, men vi kan bebrejde en intellektuel –

ikke at han er uenig med en, men at han er enig med

en privat, men ikke tør stå offentligt frem med sit

synspunkt,« siger Henrik Gade Jensen og fortsætter: 

»Jeg er ikke sandhedsapostel. Men vi kan se fra hi-

storien, at uoprigtige offentlige tilkendegivelser re-

sulterer i meget uheldige konsekvenser for samfun-

det, fordi offentligheden så ikke fungerer som

korrektiv eller ’sandhedskilde’ som i traditionen fra

Kant. Problemet er, at hver enkelt borger har inter-

esse i at følge strømmen og udtrykke sig politisk kor-

rekt, da omkostningerne ved at ytre sig kontrært kan

være kolossale. Videnskabsmanden Pascal sagde

det på den måde, at ’sandheden er nyttig for dem, til

hvem den siges, men skadelig for dem, som siger

den, da de derved gør sig forhadte’.« 

Indre eksil

Immanuel Kant taler om, at en tidsalder kan for-

bryde sig mod at gøre fremskridt i oplysningen ved

en sammensværgelse, der forhindrer udvidelse af

erkendelser og udrensning af fejltagelser. Men

hører sådanne sammensværgelser ikke fortiden til.

Er det ikke paranoia eller intellektuelt uredeligt at

påstå, at der er emner som for eksempel indvan-

drerspørgsmålet, der ikke lader sig debattere of-

fentligt?

»Med hensyn til muligheden for frit at diskutere

indvandrerspørgsmålet så er situationen helt ander-

ledes end for 10-15 år siden. Det er ikke så politisk

ukorrekt mere, selv om der stadig er kraftige tabui-

seringer. Der er hele tiden en ’lipservice’, der skal be-

tales. Det vil sige politisk korrekte besværgelser skal

aflires, før man kommer til sagen. Men set i et større

perspektiv, og altså ikke kun som debattør anno

2004, men som filosof og deltager i en totusindårig

åndshistorie, vil jeg sige, at der til alle tider er domi-

nerende tidsånder og meninger, der resulterer i hek-

seprocesser mod anderledes tænkende. Og som 

intellektuel er det et spændende problem at under-

søge, hvordan forholdet er mellem den enkeltes

særlige synspunkter og den dominerende offentlig-

hed. Som enkeltperson kan man sige den imod,

men det er som regel selvmord. Alternativt kan man

emigrere eller gå i indre eksil og kun skrive til sin

dagbog, mens man venter på bedre tidsånder,« siger

Henrik Gade Jensen.

Hvilken af disse muligheder vælger du?

»Jeg er gået i et foreløbigt indre eksil. Men tids-

ånder kommer og går, og tidsånden er i øjeblikket

under hastig forandring. Hverken Klaus Rifbjerg eller

Carsten Jensen er mere sandhedsorakler. Faktisk er

vi begyndt at grine af det, som de siger. Og det er en

helt anderledes situation end for bare tre eller fem

år siden.« y

Claus Holm 

clho@dpu.dk
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Præsten og majoren ...

»Kant ville vende sig i sin grav over at
høre om præsten og majoren. Det vil
han, fordi de ikke adlyder i de sam-
menhænge, hvor de netop er pålagt at
adlyde.«

»... som filosof og deltager i en totusind-
årig åndshistorie, vil jeg sige, at der til
alle tider er dominerende tidsånder og
meninger, der resulterer i hekseproces-
ser mod anderledes tænkende.«


