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Spørgsmål?

´Skal Rasmus 
Paludan have lov 
til at brænde 
koranen af foran 
den tyrkiske 
ambassade?



Spørgsmål?

´- og hvad har det 
med åndsfrihed at 
gøre?



2 møder

´ Social- og boligminister
´ Undervisningsminister fra 

juni 2019 – 2022
´ Møde på ministerens 

kontor januar 2020.
´Børn kan ikke 

overlades til 
forældrene

´Alle religiøse friskoler 
burde forbydes



2 møder

´Møde d. 18. sept 2017 på 
Vartov i Kbh.

´Debatterede åndsfrihed

´Stiftende 
generalforsamling i 
”Foreningen Åndsfrihed” 
d. 16.4.18 på Vartov



Derfor skal vi tale om åndsfrihed i 
Danmark
´ Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg 

protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
´ Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, 

protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
´ Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg 

ikke, jeg var jo ikke socialist.
´ Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg 

var jo ikke jøde.
´ Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at 

protestere.
´ Martin Niemüller, 1937



21 Teser om åndsfrihed

´KPI 2010
´Åndsfriheden under 

pres
´Demokratiet står i 

fare for at blive til et 
flertalsdiktatur

´Ca. 100 underskrifter



Hvad er åndsfrihed?

´ Åndsfrihed i et samfund betyder, at 
enkeltpersoner og grupper har 
frihed til at have deres 
overbevisning i religiøse, 
ideologiske og etiske spørgsmål, 
udtrykke denne overbevisning, 
formidle den og handle i 
overensstemmelse med den. 
Åndsfriheden afgrænses af 
medmenneskets ret til samme 
frihed og indebærer en forpligtelse 
til at kæmpe for den andens ret.

´ Definition i ”21 teser om åndsfrihed”



Hvad er åndsfrihed?

´ Åndsfrihed i et samfund 
betyder, at enkeltpersoner 
og grupper har frihed til at 
have deres overbevisning i 
religiøse, ideologiske og 
etiske spørgsmål, udtrykke 
denne overbevisning, 
formidle den og handle i 
overensstemmelse med 
den. 



Hvad er åndsfrihed?

´ Åndsfriheden afgrænses 
af medmenneskets ret til 
samme frihed og 
indebærer en forpligtelse
til at kæmpe for den 
andens ret.



Åndsfrihedens 3 grundsætninger

1. Ideer skal bekæmpes med ideer, ikke med magt
2. Du må gerne tage dine ideer med dig ud i det fælles liv 

med os andre.
3. I et samfund med åndsfrihed har man ikke krav på at 

gå fri af andre menneskers kritik

Ingrid Ank og Daniel Toft Jakobsen i bogen: ”At være demokrat er ikke at 
være bange - åndsfriheden under pres” (KLIM 2020)



Hvor kommer begrebet ”åndsfrihed” fra?

1. Luther
2. Grundtvig 
3. Hal Koch
4. Carsten Hjorth Pedersen/Daniel Toft Jakobsen/Ingrid 

Ank
5. Foreningen Åndsfrihed



Luther (1483-1546)

´ I retssalen i Augsburg: ”Her står jeg og jeg kan ikke 
andet!” 

´ Ikke et spørgsmål om magt, men om sandhed.
´ Man ikke kan tvinge folk til at tro på Gud. 
´ Man kan tvinge folk til at gøre noget, men når det 

gælder meninger og holdninger, så skaber tvang kun 
løgnere.



Luther (1483-1546)
- 2 regimentelæren
´ Det verdslige regimente

´Her regerer sværdet 
og tvangen

´Gud har det 
overordnede 
herredømme, men 
folket må selv finde ud 
af at skabe en orden, 
der passer til 
samtidens 
udfordringer

´ Det åndelige regimente
´Her regerer kun ordet
´Gud regerer over 

hjerterne, men uden 
brug af tvang og magt



Grundtvig (1783-1872)

´”Jeg giver min stemme , og ville give titusinde
stemmer, hvis jeg havde dem, imod forfølgelsen 
af de gudelige forsamlinger og gendøberne, 
ikke fordi jeg har den mindste sympati med 
nogen af delene, men fordi det står soleklart for 
mig, at al religionsforfølgelse er ukristelig og 
antiluthersk”



Grundtvig (1783-1872)

´ Grundloven (1849)
´ §76
´ Alle børn i den undervisnings-

pligtige alder har ret til fri 
undervisning i folkeskolen. 
Forældre eller værger, der selv 
sørger for, at børnene får en 
undervisning, der kan stå mål 
med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen, er ikke 
pligtige at lade børnene 
undervise i folkeskolen.

´ Friskoleloven (1855)
´ §1, stk 1
´ Friskoler og private grundskoler 

(frie grundskoler) kan inden for 
rammerne af denne lov og 
lovgivningen i øvrigt give 
undervisning, der stemmer med 
skolernes egen overbevisning, og 
tilrettelægge undervisningen i 
overensstemmelse med denne 
overbevisning.

´ NB: de stærke jyders friskoler fra 
1839!



Hal Koch (1904-1963)

´ Demokrati er ikke, at flertallet 
bestemmer

´ Det væsentlige ved demokratiet 
er samtalen

´ Oplysningsarbejdet er vigtigt –
især overfor den opvoksende 
slægt: Det er det vækkende, 
oplysende og opdragende 
arbejde, der er det ubetinget 
vigtigste i et demokratisk 
samfund, endnu vigtigere end 
det, der foregår i folketinget!

´ Bog: Hvad er demokrati? 1945



2 syn på demokratiet

´ Et sæt spilleregler for, hvordan et 
land skal styres

´ Flertallet bestemmer
´ Mindretal får frihedsrettigheder 

(så længe de ikke truer flertallet)

´ Et sæt spilleregler, men 
grundlæggende en livsform, der 
skal værne om fællesskabet

´ Vægten er på samtalen
´ Bevidsthed om at mindretal kan 

blive til flertal
´ Et sundt demokrati kendes på, 

hvordan man behandler sine 
mindretal.



Folkeskoleloven (1975)

´ §1 stk 3
´ ”Folkeskolen skal 

forberede eleverne til 
deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og 
folkestyre. Skolens virke 
skal derfor være præget 
af åndsfrihed, ligeværd 
og demokrati.”

´ Baggrund:
´68 – ungdomsoprøret
´Knud Heinesen – Ritt 

Bjerregaard
´Dæmme op for 

totalitære kræfter i det 
venstreorienterede 
miljø.



Afsluttende bemærkninger
´ Åndsfriheden er ikke enkel at administrere, for vi vil 

ustandselig skulle distancere os fra de misbrug, der 
følger med friheden.

´ Statsmagten er pr. definition fristet til at anvende tvang –
ofte i form af økonomiske repressalier – også i åndelige 
spørgsmål.

´ ”En dag kommer ateisterne til magten, så er det godt, 
om de har nydt godt af åndsfriheden, mens de var i 
mindretal” (Holger Kjær 1960)

´ Den lov, der sikrer den kristne retten til at indrette sit liv 
efter Guds vilje, må samtidig sikre sin ateistiske næste 
retten til at slippe for at gøre det!



Hvis du vil vide mere

Bog: Respekt! - om 
åndsfrihed i dag.
´ Carsten Hjorth Pedersen
´ Logos Media og Credo 

2013



Hvis du vil vide mere

Bog: At være demokrat er 
ikke at være bange –
åndsfrihed under pres
´ Ingrid Ank og Daniel Toft 

Jakobsen
´ Klim 2020



Hvis du vil vide mere

Bog: Åndsfrihed i det 
moderne samfund.
Antologi med bidrag af 12 
forskere
´ Redigeret af Ove 

Korsgaard og Michael 
Agerbo Mørch

´ Århus Universitetsforlag 
2022


