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Den gode blasfemi: Fra åndelig happy 
slapping til legitim magtkritik1 

 

 

Af Jakob v. H. Holtermann 

 

Inden jeg atter blev sendt i omløb ved en af de kontorrokader, der med tilba-

gevendende mellemrum ryster posen med ansatte ved KU’s Juridiske Fakul-

tet, havde jeg i et par år den store fornøjelse at være Henning Kochs genbo i 

Studiegården. Dér henover gangen på anden sal indledte vi en dialog, der til 

min store glæde fortsætter den dag i dag. På programmet var fra starten både 

juridiske og filosofiske emner af fælles interesse, men også mere personlige 

spørgsmål om livet som universitetsansat akademiker, som det tog sig ud fra 

hver vores perspektiv som henholdsvis nystartet medarbejder og mangeårig 

professor ved fakultetet. Mens det i disse samtaler hurtigt viste sig, at vi i 

mange spørgsmål havde beslægtede synspunkter, måtte vi også tidligt sande, 

at der var i hvert fald ét punkt, hvor vi var grundlæggende uenige – og er for-

blevet det lige siden. Og til ære for den intellektuelle stridsmand Henning 

Koch også er, har jeg valgt at koncentrere mig om dette punkt i mit bidrag til 

hans festskrift. 

 Nærmere bestemt har han og jeg haft vanskeligt ved at blive enige om, 

hvad man egentlig burde mene om Jyllandspostens kontroversielle Muham-

medtegninger2 og om de spørgsmål vedrørende ytringsfrihedens natur, betyd-

ning og grænser, der med fornyet kraft har meldt sig i kølvandet herpå, her-

under i særdeleshed spørgsmål vedrørende blasfemiske ytringers retlige og 

moralske status. Som bekendt har Henning Koch – både som forsker og som 

offentlig intellektuel – markeret sig i denne debat som en skarp kritiker af Jyl-

landspostens tiltag og af den daværende danske regerings håndtering af den 

efterfølgende politiske krise. Min egen indsats har unægtelig været noget me-

 
1 Endelig udgave trykt i Krunke et al. (red.) Rettens magt - Magtens ret : Festskrift til Hen-

ning Koch, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014, pp. 155-169. 
2 Tegningerne blev offentliggjort d. 30. september 2005 med en ledsagende tekst af avisens 

daværende kulturredaktør Flemming Rose. Den oprindelige avisside kan læses her: 

http://multimedia.jp.dk/archive/00080/Avisside_Muhammed-te_80003a.pdf. 

http://multimedia.jp.dk/archive/00080/Avisside_Muhammed-te_80003a.pdf
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re beskeden,3 men min position som hangaround i (en af fraktionerne i) de-

battens modsatte lejr viste sig ikke desto mindre at give rigeligt stof til dis-

kussion imellem os. 

 Heldigvis har vores uenighed ikke forhindret mig i at observere og glædes 

over, hvordan Henning Kochs indsats også i dette spørgsmål har været kende-

tegnet ved den karakteristiske kombination af integritet, historisk funderet 

retlig lærdom og skarp original analyse, som man genfinder overalt i hans 

værk. Konkret i forhold til denne diskussions indhold har jeg især fundet, at 

hans indsats fortjener udmærkelse på tre områder: For det første har Henning 

Koch været en førende kraft med hensyn til én gang for alle at ramme en pæl 

igennem allehånde bombastiske påstande om, at ytringsfriheden skulle være 

absolut i Danmark – eller noget andet sted i Europa for den sags skyld. Som 

han har godtgjort i flere artikler4, er ytringsfriheden utvivlsomt underlagt en 

lang række retlige begrænsninger, i Danmark først og fremmest i straffelo-

vens § 140 (blasfemiparagraffen) og § 266b (racismeparagraffen) og i Den 

Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, stk. 2. For det andet 

udmærker Henning Kochs indsats sig ved, at han har formået at levere et so-

fistikeret filosofisk forsvar for disse indskrænkninger, som i modsætning til 

mange andre indlæg i debatten helt undgår at basere sig på salvelsesfulde be-

tragtninger om religiøse følelsers særligt forfinede karakter. Endelig for det 

tredje har hans argumentation formet sig som et åbent forsvar for, hvad han 

fortolker som sande europæiske værdier i stedet for som så mange andre at 

forfalde til facil kulturrelativisme kendetegnet ved lige dele mindreværds-

kompleks på vegne af egne vestlige værdier og eksotistisk benovelse over 

 
3 JvH Holtermann and MEJ Nielsen, ‘'Derfor kræver jeg ret til at være blasfemisk' - Gensyn 

med en dansk oplysningstænker’ (2006) 3 Classicisme & Lumières og 

http://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/ECE1894196/god-blasfemi-er-magtkritik---

ikke-aandelig-happy-slapping/. Det følgende bygger på begge disse tekster. 
4 Først og fremmest H Koch, ‘On Character and Caricature: Freedom of speech or freedom 

to scorn? ’ in Henning; Hagel-Sørensen Koch, Karsten; Haltern, Ulrich; Weiler, Joseph 

H. H. (ed), EUROPE: The New Legal Realism: Essays in Honour of Hjalte Rasmussen 

(DJØF Publishing 2010); H Koch, ‘Ytringsfrihed MEN: Respekt, tolerance og social 

fred’ in Jonas; Madsen Christoffersen, Mikael Rask (ed), Menneskerettighedsdomstolen - 

50 års samspil med dansk ret og politik (Thomson Reuters Professional A/S 2009); H 

Koch, ‘Ytringsfrihed og tro’ in Lisbet Christoffersen (ed), Gudebilleder: Ytringsfrihed 

og religion i en globaliseret verden (Tiderne Skifter 2006); H Koch, ‘’Lèse-minorité’: 

Repression of hate speech in the protection of social peace’ (International Workshop on 

Hate Speech ) 

http://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/ECE1894196/god-blasfemi-er-magtkritik---ikke-aandelig-happy-slapping/
http://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/ECE1894196/god-blasfemi-er-magtkritik---ikke-aandelig-happy-slapping/
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”det fremmede” som samlebetegnelse for alt, hvad der er blødt og rundt og 

godt. 

 Men uanset disse uomtvistelige meritter har Henning Koch altså ikke for-

mået at vinde mig for sit synspunkt, særligt vedrørende værdien af blasfemi-

ske ytringer, og jeg skal i det følgende forsøge at forklare hvorfor. Denne for-

klaring indeholder tre dele. For det første vil jeg påpege en tilsyneladende in-

konsistens mellem Henning Kochs positive argumentation til fordel for blas-

femiparagraffen og hans praktiske applikation af samme på Muhammedteg-

ningerne. For det andet vil jeg argumentere for, at hans argumentation reelt 

lige så godt kan vendes til et positivt forsvar for hans modstanderes og særligt 

Jyllandspostens centrale påstand – rigtig forstået. Og endelig for det tredje vil 

jeg udfolde et mere selvstændigt argument til fordel for om ikke den aktuelle 

lovlighed, så i hvert fald den demokratiske og moralske værdi af god blasfe-

mi. 

 

1. En præventivparagraf – Henning Kochs forsvar for blasfemi-
paragraffen 
Inden vi når dertil, skal jeg imidlertid opridse, hvad der efter min vurdering er 

hovedingredienserne i Henning Kochs karakteristiske forsvar for kriminalise-

ringen af blasfemi. Ifølge ham er beskyttelseshensynet bag blasfemiparagraf-

fen således ikke de umiddelbare konsekvenser af spot eller forhånelse af rele-

vante religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, hvad enten disse 

konstrueres som krænkelser af guddommen selv eller, som allerede nævnt, af 

den religiøse følelse hos de troende. Blasfemiparagraffen er, ifølge Henning 

Koch en præventivparagraf – ligesom racismeparagraffen. Det retsgode pa-

ragraffen sigter imod at beskytte, er den sociale fred: 

 
”På trods af sin betegnelse er blasfemiparagraffens grundlæggende formål ikke at beskytte 

hverken Gud eller religiøse menneskers følelser. Formålet er at forhindre, at krænkelser af 

sådanne følelser for troslærdomme og gudsdyrkelse skal udvikle sig til forstyrrelser af sam-

fundsfreden.”5 

 

Som jeg forstår Henning Koch, er der to måder, hvorpå han mener, at netop 

blasfemiske ytringer kan være i stand til således at true samfundsfreden: På 

den ene side er der den langsigtede risiko for, at spot eller forhånelse af reli-

giøse trossamfund kan bidrage til den form for dehumaniserende social 

 
5 Koch, ‘Ytringsfrihed og tro’ 72, min kursiv. 
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stigmatisering, som nyere europæisk historie i forbindelse med 2. Verdens-

krig til overflod minder os om (og som systematiske folkedrabsstudier be-

kræfter6), kan være en forløber for systematiske menneskeretskrænkelser. 

Henning Koch er helt bevidst om, at en sådan dehumanisering ikke finder 

sted fra den ene dag til den anden, men at der tværtimod er tale om en pro-

ces, der kræver lang tids yderligere eksponering og bearbejdning af den of-

fentlige mening. At kriminaliseringen af den enkelte ytring ikke desto min-

dre kan retfærdiggøres, hænger selvfølgelig sammen med det massive om-

fang af det retsgode, der i givet fald vil blive krænket. 

Henning Koch henviser imidlertid til den samme trussel imod samfunds-

freden i sin argumentation til forsvar for racismeparagraffen,7 og som jeg 

læser ham, synes denne langsigtede effekt først og fremmest at kunne ind-

træde som følge af ytringer, der falder under racismeparagraffen. Således 

fremhæver han nemlig på den anden side specifikt i forhold til blasfemipa-

ragraffen tillige risikoen for en anden forstyrrelse af den offentlige fred, der 

er relativt mere umiddelbar end den meget langsigtede og helt overordnede 

trussel, som kan sandsynliggøres med henvisninger til fx Europas historie. 

Nærmere bestemt fremhæver han de trods alt mere begrænsede trusler mod 

samfundsfreden, der udgøres af opløb og social uro – fx af den art som vi i 

et ekstremt tilfælde så på globalt plan i februar 2006 efterhånden som Mu-

hammedtegningerne blev kendt uden for Danmarks grænser. Det er således i 

denne sammenhæng, at Henning Koch henviser bifaldende til blasfemipara-

graffens placering i straffeloven: 

 

 
6 Jf. fx E Staub, The roots of evil : the origins of genocide and other group violence 

(Cambridge University Press 1989)kapitel 2, hvor Staub identificerer en række økonomi-

ske og socio-psykologiske faktorer, der tilsammen udgør det han beskriver som et ”con-

tinuum of destruction”. Blandt disse faktorer nævner han ”in-group – out-group”-

differentiering samt ”out-group”-devaluering som nødvendige forudsætninger for omfat-

tende menneskeretskrænkelser. 
7 Jf. fx Koch, ‘’Lèse-minorité’: Repression of hate speech in the protection of social peace’ 

1: 

“Hate-speech regulation emanates from a public ethical interest in averting the dissolution 

of the social peace. […] [I]t is not so much an endeavour to prohibit the mere hearing or 

reading of specific words in order to spare an unknown person’s or group of person’s 

feelings, as it is an effort to prevent, in due time, violation of a major ethical norm de-

manding the evasion of credible, if not foreseeable, societal disruption. Preventing the 

anticipated.” 
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”Blasfemiparagraffen står altså ikke i det kapitel, der beskytter den individuelle ære og fred 

(Freds- og ærekrænkelser, Kap 27). Den står i et kapitel, der i øvrigt handler om: OPLØB – 

og anden grov forstyrrelse af ro og orden.”8 

 

Tilsvarende roser han i sin gennemgang af Carl Goos’ første udkast (fra 

1912) til vores nugældende Borgerlige Straffelov af 1930 dennes: 

 
”… klare politiske forståelse for, at krænkelser af religionssamfunds indre og ydre liv kan 

have den følgevirkning, at der opstår alvorlige forstyrrelser af samfundsfreden, et politiret-

ligt begreb, der kendes fra Grl.’s § 79 og som kan hjemle et forsamlingsforbud.”9 

 

På denne baggrund er det ikke overraskende, at Henning Koch udlægger be-

skyttelsesinteressen bag blasfemiparagraffen i analogi til straffelovens almin-

delige opløbsparagraf (§ 133), der beskytter ”person eller gods” mod vold el-

ler trusler herom.10 

 Endelig må det bemærkes, at han i overensstemmelse med det præventive 

ræsonnement synes at være af den opfattelse, at det ikke kan være de fakti-

ske, men alene de forventede konsekvenser af en ytring, der bør tages i be-

tragtning.11 I forlængelse heraf må det imidlertid være på sin plads at ekspli-

citere et forhold, som Henning Koch forbigår i tavshed. For som forløbet ef-

ter Muhammedtegningerne illustrerede (og det samme bekræftes af snart sagt 

alle kendte historiske eksempler), så har vi helt typisk at gøre med opløb, der 

opstår, fordi medlemmer af den forhånede eller bespottede religion bliver så 

ophidsede, at de lader deres sårede religiøse følelser løbe af med sig. Præven-

tionslogikken bag Henning Kochs forsvar for blasfemiparagraffen betyder 

med andre ord, at man de facto kriminaliserer en agerende parts (blasfemike-

rens) ytringer for at forhindre en reagerende parts (de ophidsede religiøses) 

voldelige handlinger.12 

 
8 Koch, ‘Ytringsfrihed og tro’ 74 
9 Ibid, min kursiv 
10 Jf. Ibid 75. 
11 Således refererer han i diskussionen af blasfemi- og racismeparagraffernes baggrund bifaldende 

Goos’ overvejelser i straffelovsudkastet: ”Strafansvaret indtræder, naar den ophidsende Handling er 

foretaget, uden at det kommer i Betragtning, om Ophidselsen har virket, naar den blot er af den Karak-

ter, at den, hvis den havde virket, efter et almindeligt Skøn var egnet til at forstyrre den almindelige 

Fred.”Goos citeret i ibid  
12 Det kan selvfølgelig ikke udelukkes som en teoretisk mulighed, at begge handlinger (blas-

femi og opløb) udgår fra den samme part, men et sådant scenarie må rimeligvis betragtes 

som betydeligt mere spekulativt og vanskeligt at basere på et ”almindeligt skøn”. Det er 
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2. En praktisk selvmodsigelse 
 

Det første spørgsmål, der melder sig på baggrund af denne gennemgang, ved-

rører Henning Kochs egen konkrete diskussion af Muhammedtegningernes 

lovmedholdelighed i henhold til blasfemiparagraffen. Generelt synes spørgs-

målet om de konkrete tegningers retlige status at have været mindre afgøren-

de for ham, men han overvejer det kort og når (ligesom i øvrigt Rigsadvoka-

ten, men uafhængigt af denne13) frem til, at der ikke bør rejses tiltale i sagen. 

I forhold til Henning Kochs eget generelle forsvar for blasfemiparagraffen er 

argumentationen for denne frifindelse af Jyllandsposten imidlertid interes-

sant.  

 For det første bemærker han således, at der ikke ”i Koranen som den så-

kaldte endelige åbenbaring [er] noget entydigt og generelt billedforbud med 

hensyn til Muhammed.”14 For det andet medgiver han ganske vist at der op-

træder eksempler på klare billedforbud i de såkaldte Hadith-tekster, men 

selvom disse i henhold til muslimsk retstradition er både normerende og auto-

ritative, så efterlades der ifølge Henning Koch ”dog i den juridiske praksis 

stor frihed til for muslimer til at vælge til og vælge fra ved tilrettelæggelsen af 

deres religiøse liv.”15 På denne baggrund konkluderer han, at teksternes bil-

ledforbud ikke har ”den generelle og bydende karakter, der må kræves af 

troslærdomme eller den gudsdyrkelse, som afspejler skik og brug i forbindel-

se med disse. Af denne grund omfattes sagen formentlig ikke af § 140.” 

 Spørgsmålet er imidlertid, om denne frikendelse af Muhammedtegningerne 

er konsistent med Henning Kochs eget principielle forsvar for blasfemipara-

graffen. Det, der især springer i øjnene i denne korte diskussion, er nemlig det 

komplette fravær af den type overvejelser, som ifølge hans egen redegørelse 

for blasfemiparagraffens baggrund retfærdiggør paragraffens eksistens som 

en del af gældende ret. Som vi så, er paragraffens beskyttelsesinteresse ifølge 

denne redegørelse, hverken Gud eller religiøse menneskers følelser, men der-

                                                                                                                             
vanskeligt at se, hvordan den blasfemiske handling i sig selv skulle kunne afstedkomme 

en sådan grad af ophidselse blandt ligesindede religionskritikere, at det skulle kunne lede 

til opløb i den nævnte betydning. Det synes som minimum tillige at forudsætte sådanne 

handlinger, som allerede er kriminaliseret i straffelovens almindelige opløbsparagraf. 
13 Rigsadvokatens redegørelse. 
14 Koch, ‘Ytringsfrihed og tro’ 79 
15 Ibid  
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imod den person/det gods, der trues eller ligefrem øves vold imod i opløb 

drevet frem af ophidsede religiøse følelser. Men hvis en lovbestemmelse skal 

tjene sit formål, må gerningsindholdet rimeligvis være defineret relativt til 

beskyttelsesinteressen. Derfor må det spørgsmål, juristen bør stille sig selv i 

en mulig blasfemisag, forudsætningsvis være rettet mod receptionen af den 

pågældende ytring blandt de troende: Er den, eller er den ikke rent faktisk 

egnet til at fremkalde en sådan ophidselse? I det konkrete tilfælde er det der-

for i sig selv irrelevant, om tegningerne ud fra en ideal religionsdogmatisk be-

tragtning nu også virkelig forbryder sig imod islamisk troslærdom, som denne 

kan rekonstrueres abstrakt teologisk. Hvis vi virkelig er interesseret i at for-

hindre opløb, så må den relevante overvejelse, om man vil have mig tilgivet 

referencen, være prognoseteoretisk: i stedet for at indkredse, hvad religionen 

siger i sig selv, må vi spørge, hvad dens medlemmer (eller blot et mindretal 

stort nok og tilstrækkeligt nærtagende til at kunne udføre et uønsket opløb) 

må formodes at mene om tegningerne. Og som bekendt var der ikke så få 

muslimer, der trodsede Henning Kochs og andres analyse og tydeligvis men-

te, at Hadith-teksternes billedforbud rent faktisk var af en så generel og by-

dende karakter, at tegningerne kunne ophidse dem til opløb.16 

 Det må medgives, at omfanget af denne ophidselse var langt voldsommere, 

end hvad nogen med rimelighed kunne have forudset i efteråret 2005. Imid-

lertid synes Henning Koch end ikke at være optaget af at identificere, hvad et 

almindeligt skøn på gerningstidspunktet måtte være nået frem til vedrørende 

tegningernes egnethed ”til at forstyrre den almindelige fred”. (I så fald kunne 

det fx have været nærliggende at bemærke, at et sådant skøn fra og med fe-

bruar 2006 måtte tage sig ganske anderledes ud!)17 I stedet synes han, som 

det er fremgået, at lægge vægt på, at der – igen ud fra en ideal dogmatisk be-

 
16 En vis spredning må forventes alene af den grund, at der i 2005 fandtes 20 godkendte is-

lamiske trossamfund i Danmark. 
17 Så sent som i februar 2014 afviste Politikens billedredaktion en anmodning fra en af avi-

sens journalister Bjørn Bredahl om at lade hans artikel om den berømte franske satire-

tegner Plantu (i anledning af en udstilling med hans tegninger på Det Kongelige Biblio-

tek) ledsage af dennes Muhammed-tegning, der – i sympati med de danske satiretegnere 

– besmykkede forsiden af Le Monde d. 3. februar 2006, da Muhammedkrisen var på sit 

højeste. Det må formodes, at denne redaktionelle beslutning blev truffet ud fra en vurde-

ring af tegningens forventede virkning på religiøse følelser snarere end på en selvstændig 

teologisk vurdering af dens faktiske overensstemmelse eller mangel på samme med Ko-

ranen og Hadith-teksterne. 
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tragtning – må tilskrives troende muslimer en vis teologisk frihed til ikke at 

lade sig binde af Hadith-teksternes billedforbud. 

 Det er imidlertid ikke ganske indlysende, hvilken relevans en sådan teolo-

gisk frihed kan have i sammenhængen. Helt generelt må alle mennesker for-

modes at være frie til at vælge livsanskuelser på en sådan måde, at de ikke 

bliver ophidset til opløb af specifikke spottende eller forhånende ytringer. 

Men Henning Kochs argumentation for blasfemiparagraffens berettigelse har 

ikke desto mindre baseret sig på en (efter alt at dømme faktuelt korrekt) kon-

statering af, at der uagtet denne frihed rent faktisk eksisterer mennesker med 

sådanne stærke følsomheder, og dertil en (mere kontroversiel) vurdering af at 

det givet dette faktum rettelig påligger tredjemand under strafansvar ikke med 

bestemte ytringer at bringe disse mennesker til en grad af ophidselse der med-

fører brud på den sociale fred. At introducere overvejelser omkring en ideal 

religiøs frihed til at tilslutte sig en mindre krænkelsesparat fortolkning af is-

lam må på Henning Kochs egne præventive præmisser simpelthen være irre-

levant. For dermed skifter man fokus fra det faktuelle spørgsmål om, hvornår 

en given ytring efter et almindeligt skøn rent faktisk medfører en fare for et 

opløb af ophidsede troende, til et normativt spørgsmål om, hvornår en sådan 

ophidselse med rimelighed kan indfinde sig – in casu, hvornår et givet religi-

øst påbud har ”den generelle og bydende karakter, der må kræves” – og der-

med også hvornår en sådan ophidselse ikke med rimelighed kan indfinde sig, 

hvorfor ansvaret for eventuelt efterfølgende opløb ikke rettelig kan påhvile 

den person der med sin ytring har været en nødvendig betingelse i det samle-

de kausale kompleks. 

 Som kritiker af blasfemiparagraffen skal jeg selvfølgelig være den sidste til 

at protestere imod, hvis Henning Koch ønsker, at indlade sig på en sådan 

normativ diskussion om de rimelige grænser for, hvornår det retlige ansvar 

for følgerne af religiøse menneskers ophidselse kan påhvile andre end dem 

selv. Men har man først åbnet op for denne diskussion og forladt den rene 

præventionslogik, er det svært at se, hvorfor man skulle føle sig fristet til an-

dre svar end det helt simple: aldrig nogensinde. 

 

3. The Law of the Land: at være rede til at finde sig i hån, spot 
og latterliggørelse inden for lovens grænser 
 

Uanset den ovenstående kritik er det som allerede nævnt en varig fortjeneste 

ved Henning Kochs indsats, at han med sin store faglige autoritet så effektivt, 
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som det nu lader sig gøre, har gendrevet alle påstande om ytringsfrihedens 

absolutte og ubegrænsede karakter. Han synes selv at mene, at denne konklu-

sion rammer Jyllandsposten og i særlig grad Flemming Rose, som oprindelig 

undfangede ideen med Muhammedtegningerne, og som også forfattede den 

berømte ledsagetekst, der bl.a. hævdede, at man i et verdsligt demokrati med 

ytringsfrihed ”må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse”.18 

Således tordnede Henning Koch bramfrit i en paneldebat i 2010 mod netop 

Rose: ”Du har ikke fulgt med i timen, Flemming Rose. Jeg og Rigsadvokaten 

har før måttet belære dig om, at 'hån, spot og latterliggørelse' ikke er law of 

the land.”19 Henvisningen til Rigsadvokaten vedrørte dennes redegørelse for 

beslutningen om ikke at rejse tiltale i sagen: 

 
”Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i Jyllandsposten 

anføres, at det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre krav på hensyntagen til religiøse 

følelser, og at man må være rede til at finde sig i ’hån, spot og latterliggørelse’.”20 

 

Der er imidlertid flere problemer ved denne kritik, særligt i lyset af Henning 

Kochs egen udlægning af blasfemiparagraffen. For det første synes det ret op-

lagt, at både han og Rigsadvokaten laver en journalistisk stramning af Jyl-

landspostens oprindelige påstand. Således skriver Flemming Rose ikke blot 

som Rigsadvokaten hævder, at ”det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre 

krav på hensyntagen til følelser, og at man må være rede til at finde sig i ’hån, 

spot og latterliggørelse”. I sin fulde længde skriver han: 

 

”Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstil-

ling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt 

med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, 

spot og latterliggørelse.”21 

 

 
18 Jyllandsposten d. 30. september 2005. Se også Koch, ‘Ytringsfrihed MEN: Respekt, 

tolerance og social fred’ 321, hvor han refererer følgende passage fra Rigsadvokatens re-

degørelse: ”Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i 

Jyllandsposten anføres, at det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre krav på hensyn-

tagen til religiøse følelser, og at man må være rede til at finde sig i ’hån, spot og latterlig-

gørelse’.” 
19 http://www.information.dk/226056. 
20 Rigsadvokatens redegørelse. 
21 Jyllandsposten d. 30. september 2005. 

http://www.information.dk/226056
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Ifølge en mere nærliggende tolkning, der understøttes af hele konteksten bag 

artiklen, er genstanden således mere præcist visse muslimers krav på en sær-

stilling/særlig hensyntagen til egne muslimske følelser, dvs. i forhold til andre 

religiøse følelser, og det er denne undtagelsesforventning, der ifølge Rose er 

uforenelig med demokrati og ytringsfrihed, hvor man altså hævdes generelt at 

måtte være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. 

 For det andet må det understreges, at Rose jo dermed kun siger netop dette: 

at muslimer (ligesom altså andre religiøse) må være rede til at finde sig i hån, 

spot og redegørelse. Han siger således fx ikke, at de må være rede til at finde 

sig i enhver form for hån, spot og latterliggørelse. Og snarere end at modsige 

denne pointe, må man konstatere, at netop denne påstand ironisk nok rent 

faktisk bekræftes af både Henning Koch og Rigsadvokaten. Således under-

streger de begge som en central forudsætning for deres frifindelse af tegnin-

gerne, at blasfemiparagraffen kun finder anvendelse i grove tilfælde.22 Med 

andre ord må man uanset sin religiøse observans utvivlsomt være rede til at 

finde sig i hån, spot og latterliggørelse, når blot denne ikke er grov. Tilsva-

rende må det med henvisning til Henning Kochs frifindelse af tegningerne 

konstateres, at spot og forhånelse er lovlig når blot den rammer religiøse på-

bud, der ikke har ”den generelle og bydende karakter, der må kræves af tros-

lærdomme eller den gudsdyrkelse, som afspejler skik og brug i forbindelse 

med disse.”23 

 

4. Men hvorfor overhovedet blasfemi? Fra åndelig happy slap-
ping til legitim magtkritik 
Indtil videre har jeg koncentreret mig om at påvise, dels at Henning Koch i 

sin egen anvendelse af blasfemiparagraffen ikke praktiserer det, han prædiker 

i sit forsvar for paragraffens eksistens; og dels at hans argumentation lige så 

godt kan vendes til et forsvar for Jyllandspostens centrale påstand: at musli-

mer ligesom alle andre religiøse mennesker rent faktisk må være rede til at 

finde sig i hån, spot og latterliggørelse, så længe dette i øvrigt foregår inden 

for lovens grænser. 

 
22 Jf. : ”For det første betyder ytringsfrihedens primat […] at krænkelser […] skal være gro-

ve.” Koch, ‘Ytringsfrihed og tro’ 79 Tilsvarende Rigsadvokatens analyse af paragraffens 

ordlyd: ”Det må antages at ligge i disse ord, at der skal være tale om latterliggørelse eller 

foragt af en vis grovhed, ligesom det også fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at 

straf kun pådrages i ’alvorlige’ tilfælde.” (Rigsadvokatens redegørelse) 
23 Jf. Ibid . 
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 Tilbage står imidlertid et andet spørgsmål, der kun i begrænset omfang sy-

nes at have optaget Henning Koch, men som har stået i centrum for en lang 

række andre kritikere af Jyllandsposten, og det vedrører tegningernes og me-

re generelt blasfemiske ytringers moralske værdi. Blandt disse kritikere har 

man således overvejende været parat til at medgive tegningernes lovmedhol-

delighed, men man har fastholdt en skarp kritik af tegningerne ud fra den (i 

sig selv ikke urimelige) antagelse, at ikke alt det, der er lovligt, også er mo-

ralsk forsvarligt. Således er det fx både lovligt at være sin hustru utro og at 

lyve for sine venner, men de færreste vil af denne grund hævde, at det lige-

frem er moralsk prisværdigt. Og tilsvarende har mange ment, at selvom Mu-

hammedtegningerne nok var lovlige, så var de ikke desto mindre moralsk 

forkastelige – og det var de først og fremmest, fordi de unødigt gjorde en 

masse mennesker rigtig kede af det. 

 Ifølge denne type indvending fremstilles karikaturerne specifikt og forhå-

nende og latterliggørende brud på religiøse tabuer generelt således som en 

form for åndelig happy slapping – en vilkårlig ondskabsfuldhed som man ud-

sætter de religiøse for uden højere formål end den sadistiske fornøjelse i at 

betragte lidelsen hos sine sagesløse ofre. Bare for sjov og fordi man kan. ”Du 

rører bare ved følelserne som om du vil have reaktioner,” hævdede Tariq 

Ramadan således i en debat med Flemming Rose.24 Og i den samme ånd 

spurgte biskop Kjeld Holm retorisk: ”Ville man gøre nar ad forældre, der har 

mistet et barn?”25 

 Og umiddelbart er sammenligningen med forældres sorg da også besnæ-

rende. Men den sætter ikke desto mindre en nedslående målestok for, hvor 

langt mange proreligiøse debattører er kommet i deres motivgranskning af 

deres sekulære modstandere. Den illustrerer, hvordan mange kritikere af teg-

ningerne, og her er Henning Koch desværre efter min mening ingen undta-

gelse, har forsømt at anlægge et barmhjertighedskriterium i fortolkningen af 

religionskritikernes ugudelige aktiviteter. Den gennemgående tendens har 

været at dæmonisere modstanderen, og som følge heraf har man reelt engage-

ret sig i en diskussion med en stråmand – en fremgangsmåde der ikke er uden 

ironi i betragtning af, at bekymrede henvisninger til tonen og idelige opfor-

dringer til dialog og gensidig forståelse har været et fast indspark fra denne 

side i debatten. 

 
24 Tariq Ramadan i Weekendavisen, 1. sektion s.4, d. 4. januar 2008. 
25 Politiken d. 16. januar 2007. 
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 I den gensidige dialog og forståelses navn vil jeg derfor slutte af med en 

kort indføring i en typisk forestillingsverden hos religionens sekulære kritike-

re. Udgangspunktet er her, at religion de facto er en enormt magtfuld politisk 

institution – trods enkelte gode intentioner om at holde den ude af det offent-

lige rum. Ikke alene finder man ofte som i Danmark en bestemt trosretning 

indskrevet i forfatningen. I praksis øver religionen også en massiv indflydelse 

på vores indretning af samfundslivet: Den blander sig i hvordan vi underviser 

vores børn, hvilke kønsroller vi anerkender, vores forhold til teknologi og vi-

denskab osv. osv. For slet ikke at nævne at den jo altså af og til formår at få 

folk til at slå ihjel i dens navn. 

 Og det er rimeligvis i lyset af denne uafviselige indflydelse, at de sekulæ-

res religiøse satire bør forstås. For de ser med stærk skepsis på denne vidtfor-

grenede politiske magt og vurderer at religiøse tabuer og tilhørende følelser 

spiller en afgørende rolle for at den opretholdes. Det er derfor det generelt er 

så misvisende at fremstille den religiøse satire som blot umotiverede åndelige 

overfald. God blasfemi er først og sidst magtkritik. Den er en kritik af den 

magt der vedvarende udøves i religionens navn. Og det er svært at se, hvor-

dan noget tilsvarende nogensinde skulle kunne siges om forhånelse af fx for-

ældres sorg. 

 Til alle der har en svaghed for happy slapping-argumentet kan en 

(gen)læsning af Umberto Ecos Rosens Navn varmt anbefales. Bogen giver 

nemlig en tankevækkende og plausibel forklaring på, hvorfor religionen som 

institution kan have en strategisk interesse i at hæmme latterliggørelse. I Ro-

sens navn ser vi således, hvordan den dybt troende bibliotekar Jorge i et 

munkekloster i 1300-tallet slår det halve kloster ihjel for at hemmeligholde 

det eneste overleverede eksemplar af den anden bog af Aristoteles’ Poetik, 

der indeholder et filosofisk forsvar for komedien; for vigtigheden af at kunne 

se ting i et latterligt skær. 

 Og det er netop dette forsvar, som Jorge mener, er farligt. Han har nemlig 

indset, hvilken formidabel trussel mod religionen latteren udgør, fordi den 

underminerer gudsfrygten, som er selve nøglen til religionens magt over sjæ-

lene: ”Latteren er kilden til tvivl. … Når narren ler, så siger han inderst inde 

’Deus non est’.” Fra den sekulæres synspunkt ligger heri forklaringen på, at 

religionen har en strategisk interesse i at beskytte centrale dogmer med tabu-

er. Og det er netop derfor, den sekulære kritiker ikke kan acceptere samme 

dogmer og må udfordre dem. Uanset at det desværre kan gøre ondt på den, 

der er blevet opdraget til at respektere dem fra barnsben. 
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 Dertil kommer selvfølgelig det indlysende hykleri i de religiøses krav om 

respekt for deres egne følelser. Som den gamle religionskritiker Alf Ross tørt 

bemærkede: ”De hellige skåner jo heller ikke vore følelser. De taler om os 

som fortabte sjæle; mange fordømmer os til evige helvedeskvaler og beder 

sågar for os. Sådan noget er jo sårende – hvis ikke det var så urimelig 

dumt.”26 

 Der er yderligere to træk, der er værd at fremhæve ved den argumentation 

for blasfemiens værdi, som Umberto Eco lader udfolde i fiktionens plot. For 

det første er det påfaldende, at han definerer denne værdi helt uafhængig af 

noget så skrøbeligt som kunstnerisk værdi. Dette er særlig relevant, fordi nog-

le kritikere af Muhammedtegningerne tidligere helhjertet havde forsvaret 

Salman Rushdie, da han i sin tid kom i uføre med De sataniske vers, og flere 

af disse kritikere forsøgte efterfølgende at forsvare forskelsbehandlingen med 

henvisning til den grangivelige forskel i kunstnerisk værdi mellem Rushdies 

bog og så fx Kurt Westergaards relativt simple tegning med bomben i turba-

nen. Men der er ikke ligefrem noget kunstnerisk ophøjet over de blasfemiske 

eksempler, som Eco lader vores helt William af Baskerville fremhæve til al-

mindelig efterlevelse i den afsluttende teologisk-filosofiske duel med Jorge. 

Tværtimod er tonen næsten demonstrativt lavkomisk med den tematiske 

tyngde på lige dele lumre og latrinære platheder. Men hvis man husker, at 

målet dybest set er afdisponering for gudsfrygt og dertil hørende ophidselses-

parathed, giver det god mening således at gå efter laveste fællesnævner.27 

Profaneringens nøgleord eksponering, ikke æstetisk sublimering. 

 For det andet må det understreges, at Eco ikke hermed gør sig til nihilist, 

der kun vil rive ned. Det er ellers ofte blevet fremhævet som det naturlige en-

depunkt, hvis vi først åbner for blasfemiens sluser. Således udtrykte biskop 

ved Aarhus stift Kjeld Holm dyb bekymring for perspektiverne, da daværen-

de kirkeminister Manu Sareen i efteråret 2013 foreslog at afskaffe blasfemi-

paragraffen: ”Det ville udtrykke, at alt til syvende og sidst er lige, og at vi kan 

 
26 A Ross, ‘Hilsen til Fanny Hill’ in Isi Foighel, Hans Gammeltoft-Hansen and Henrik 

Zahle (eds), Ret som teknik, kunst og videnskab (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

1999) 88. 
27 I overensstemmelse hermed understreger den berømte franske karikaturtegner Plantu, at 

man ikke skal sammenligne karikaturtegneren ”med en kunstner, hvis værk kan være 

underlagt mere esoteriske regler”. 

(http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2209955/legendarisk-fransk-tegner-danskerne-

har-en-elegant-streg/) 

http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2209955/legendarisk-fransk-tegner-danskerne-har-en-elegant-streg/
http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2209955/legendarisk-fransk-tegner-danskerne-har-en-elegant-streg/
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sige hvad som helst, uden at det får nogen konsekvenser”.28 Det er først og 

fremmest slående, hvor tæt Holm – hvis man ser bort fra forskellen i patos – 

hermed lægger sig op ad Jorges bekymring: 

 
”Men om nogen en dag, ved hjælp af Filosoffens [Aristoteles’] ord, og altså optrædende i 

egenskab af filosof, skulle smede latterens kunst til et skarpt våben, hvis overbevisningens 

veltalenhed erstattes med vrængbilledets veltalenhed, hvis den tålmodige opbygning af for-

løsningens billeder skulle erstattes af utålmodig nedrivning og endevenden af alle hellige og 

ærværdige billeder – ak, den dag ville selv du, William, og hele din viden, bringes ud af fat-

ning.”29 

 

Imidlertid er det interessant, hvordan Eco kortfattet lader sin protagonist af-

feje skrækscenariet: 

 
”Hvorfor? Jeg ville kæmpe, stille min skarpsindighed op mod de andres skarpsindighed. Det 

ville være en bedre verden end den, hvor en Bernard Guis ild og rødglædende jern knuser 

Dolcinos ild og rødglødende jern.” (s. 454) 

 

Heri ligger en rationalistisk bekendelse, der peger frem mod oplysningstidens 

idealer. Det, blasfemikeren forventer, vil stå tilbage i den offentlige diskurs, 

når gudsfrygten med dertilhørende ophidselsesparathed og implicitte trusler 

om brud på samfundsfreden har sluppet sit tag i de religiøse – når det man på 

engelsk kalder Heckler’s veto, slagsbrorens veto – en gang for alle er afmon-

teret, er ikke altings gyldighed, men derimod det Habermas rammende har 

kaldt den ejendommeligt tvangfrie tvang fra det bedre argument. 

 Sådan cirka tager sagen sig ud fra religionskritikerens side. Det er muligt, 

at religionsapologeterne ikke deler den foreslåede analyse af de religiøse ta-

buers rolle i opretholdelsen af den religiøse magt. Og det er ligeledes muligt, 

at man finder de sekulæres implicitte rationalistiske optimisme naiv. Men re-

degørelsen burde dog række til at ophæve enhver fremstilling af blasfemike-

ren som en slags åndelig happy slapper der nødvendigvis bare gør det for 

sjov, og fordi hun kan. 

 

 

 
28 http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE6222045/minister-vil-legalisere-

gudsbespottelse/. 
29 U Eco, Rosens navn (Gyldendal 1984) 454, 

http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE6222045/minister-vil-legalisere-gudsbespottelse/
http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE6222045/minister-vil-legalisere-gudsbespottelse/

