Åbent brev til Rasmus Emborg
(chefredaktør på Avisen.dk)
Af Per H. Christiansen

Tak for din mail og orientering til mig om din/jeres begrundelse for at lukke min
brugerkonto på Avisen.dk. Jeg mener ikke, jeg har været usaglig.
Jeg har i hvert fald bestræbt mig på at begrunde mine synspunkter, hver eneste gang jeg
har fremsat en holdning eller tilkendegivet min mening. Det er faktisk noget, jeg
konsekvent gør!
Når jeg bruger ord som købmand, stik-i-rend-dreng og kultur-snobberi om den
kunst-/kulturformidling, Uffe Elbæk (den nye kulturminister) har gjort sig til ambassadør for,
har jeg klart og sagligt begrundet hvorfor, jeg mener, han prostituerer både sig selv og
kunsten/kulturen.
Det kan næsten ikke udtrykkes mere diplomatisk, hvis det også skal udtrykke, hvad jeg
mener, uanset hvor ilde hørt min mening måtte være.
Havde jeg brugt ord som lakaj eller nyttig idiot på samme direkte facon, ville jeg selv
synes, det var at gå over stregen.
Jeg mener også, det bør være tilladt at grine på skrift (ha, ha, ha, ha, ha), når Uffe Elbæk i
sin blog skriver:
”For det var ikke bare en ny regering vi får i morgen, vi får også et nyt politisk Danmark. Et
Danmark som på den ene side fastholder en stram økonomisk politik, men samtidig får
gjort op med ti års borgerligt regime”.
Det burde være tilladt at konstatere (i forlængelse af Knuds kommentar) ”at manden (Uffe)
åbenbart ikke ved, hvad ordet borgerlig betyder”, skønt han selv er medlem af et borgerligt
parti (R), og det ikke er længe siden, man i TV kunne høre Margrethe Vestager betegne
sig selv som en ældre borgerlig dame.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Og jeg kan altså ikke forstå, at du, Rasmus og Avisen.dk ser det som jeres opgave at
beskytte en magtfuld politiker mod velbegrundet kritik af den karakter, jeg har fremført i
Uffes seneste blogs, medmindre du/I selv har noget i klemme.
I er vel i nogen grad afhængige af annonceindtægter og velvilje fra det erhvervsliv, som
Uffe (også) så gerne vil please og samarbejde med?
Hvis Uffe ikke mener, han er en købmand og stik-i-rend-dreng for diverse
erhvervsinteresser, men noget meget fornemmere eller ædlere, så har han nu ikke
mulighed for at forklare hverken mig eller andre (dvs. offentligheden), hvorfor han ikke
synes det - og hvorfor han åbenbart definerer kunst og kultur på en helt anden måde, end
jeg gør osv.
Kritik og holdninger forsvinder ikke, fordi man undertrykker dem, Rasmus Emborg. Ingen
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kan være tjent med det. Jess har helt ret i sin kritik af dig og opbakning til mig!
Jeg kan virkelig ikke forstå, hvorfor Uffe Elbæk (i et demokratisk land med ytringsfrihed og
det hele) ikke må konfronteres med, at sådan er der altså nogle (fra hans egen fløj!), der hvad enten han kan lide det eller ej - ser på det, han foretager sig og åbenbart selv
betragter på en helt anderledes positiv måde.
Jeg har ikke i sinde at levere mediedikteret fodslag hverken i din avis eller andre steder,
Rasmus. Og jeg er rasende over den censur, jeg mener du/I udsætter mig for, og du skal
vide, at medmindre min brugerkonto inden for en nær fremtid bliver genåbnet, så har jeg
tænkt mig at bombardere diverse debatfora og dagblade m.v. med læserbreve om, hvor
uretfærdigt jeg efter min egen opfattelse bliver behandlet af dig/jer.
Er der noget, jeg ikke har respekt for, er det censur og knægtelse af folks ytringsfrihed
med tvivlsomme begrundelser. Jeg er med på, at du/I har magt (og formel ret) til at
udsætte mig for, hvad jeg selv vil betegne som censur, men det vil ikke komme til at gå
stille af. Jeg har prøvet den slags mange gange før, selvom det efterhånden er længe
siden. Og jeg er ikke nem at lukke munden på.
Jeg har ikke tænkt mig at lægge fingre imellem, uanset hvor ubelejligt det måtte være for
dig og rød blok, hvis det for alvor kommer frem i de landsdækkende medier, at et af dens
talerør søger at kvæle intern kritik med tvivlsomme begrundelser som at bloggerne
håner/mobber politikerne etc.
Hvad fanden bilder vi os ind?
Tror vi, vi bare kan opføre os som Ekstra Bladet?
Tror vi, vi har ytringsfrihed?
Ja, det gør vi!
Nu har jeg heldigvis taget kopier af alt, hvad jeg har skrevet her i tidens løb, og jeg har
som sagt - om nødvendigt - tænkt mig at gå til de øvrige medier med sagen, dvs. på alle
lovlige måder delagtiggøre offentligheden i, hvordan den nye regerings net-avis prøver at
lukke munden på mig.
Så er du orienteret, ligesom jeg er blevet det af dig!
Jeg bryder mig ikke om at være nødsaget til at tage disse skridt, der måske kan virke
intimiderende. Men der er tale om rent selvforsvar fra min side, dvs. berettiget forsvar af
min ret til at ytre mig, som jeg ser det.
Så vil det vise sig, hvor megen ytringsfrihed jeg kan opnå, når jeg insisterer på at benytte
den i Danmark berømmede ret til at "håne, spotte og latterliggøre" osv. Det gælder måske
kun, når det er muslimer, der udsættes for "mobberiet"?
Med venlig hilsen
Per H. Christiansen
Dalskrænten 50
Græse Bakkeby
3600 Frederikssund
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