
Gladsaxes Ytringsfrihedspris – hvem har modtaget prisen i tidens løb? 

Siden 2006 har SF og Enhedslisten uddelt Gladsaxes ytringsfrihedspris ved 

vores 1. maj arrangement.  

Prisen gives til en person - eller til en organisation - som har brugt sin ytringsfrihed på et 

væsentligt område - uden egen vinding eller endog med risiko for personlige omkostninger. 

 

2006 Anne Marie Helger  

Gladsaxe kommune havde inviteret Anne Marie Helger til at underholde ved 

Nytårskoncerten 2003. Ved den lejlighed fik hendes festfyrværkeri af 

ramsaltede ytringer om alt mellem himmel og jord dog nogle blandt publikum 

til at udvandre og siden kræve billetprisen refunderet. I stedet for ubetinget at 

forsvare en kunstners ytringsfrihed accepterede kommune at betale billetprisen 

tilbage for dem, som henvendte sig. Rygterne vil vide, at det var flere end 

antallet af dem, der blev så stødt at de udvandrede. I sin takketale til 1. maj-

publikummet mindedes Helger den gang, da hun nærmest måtte flygte ud af 

kommunen og oplyste til stor moro, at hun denne gang havde en flugtbil holdende klar udenfor Buddinge 

Skole. 

 

2007 Frank Grevil 

Frank Grevil var i 2005 blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for at 

videregive vigtige, men hemmeligstemplede papirer til pressen. I 2003 sendte 

statsminister Anders Fogh Rasmussen og et spinkelt folketingsflertal danske 

soldater i krig i Irak. Et centralt argument, som tilhængerne brugte for krigen, var 

at Iraks diktator havde masseødelæggelsesvåben, som han måtte fratages 

kontrollen over. På det tidspunkt arbejdede Frank Grevil, som er uddannet 

civilingeniør i kemi og sprogofficer, i Forsvaret Efterretningstjeneste som 

analytiker. I den egenskab fik han adgang til dokumenter, som havde en langt forsigtigere vurdering af Iraks 

masseødelæggelsesvåben, end regeringen tog FE til indtægt for. Det var denne dokumentation, som Frank 

Grevil videregav til Berlingske Tidende og som vakte stor opsigt. Frank Grevil indledte afsoningen af sin dom 

den 23. juni 2008 i Horserødlejren. 

 

2008 Flemming Jensen 

Flemming Jensen har brugt sin stemme fra scenen til at bringe vigtige 

kontroversielle emner op med en brod som mange journalister tit afstår fra i 

deres kamp for at holde sig på god fod med de rigtige politikere og deres 

spindoktorer. Flemming Jensen har blandt andet markeret sig i 

forestillinger med diskussion af krigsførelsen i Irak, den danske 

indvandrerlovgivning og kritik af hele begrebet "spin" i bredeste forstand. 

På Nørrebros Teater: Spindoctor, Spindoctor Solo/Causeri, Let's Kick Ass, 

Dronningen af Malmø og måske aller skarpest i forestillingen Spindelvæv 

på Det Kongelige Teater. 



 

2009 Bedsteforældre for asyl 

Bedsteforældre for asyl udmærkede sig ved at stå søndag efter søndag 

efter søndag efter 

søndag foran asylcentrene Sandholm, Avnstrup og Kongelunden og 

synge stilfærdige sange. 

Deres mål var at få ændret Danmarks asylpolitik, så de afviste 

flygtninge, der ikke kunne rejse hjem, ikke i årevis skulle leve i 

usikkerhed og udsigtsløshed. 

 

 

2010 Greenpeace 

Greenpeace arrangerede gode aktiviteter i forbindelse med 

klimatopmødet i København og modtog helt konkret prisen 

for banner-droppet ved Dronningens gallamiddag for de 

udenlandske statsledere på Christiansborg. 

 

 

2011 Roj TV 

Roj TV holdt til I Danmark, men deres udsendelser blev fulgt af 

millioner af kurdere over hele verden og var med til at give et 

undertrykt folk dets stemme. ROJ tv brugte deres ytringsfrihed, og 

lod sig ikke knægte, hverken af pres fra Tyrkiet, USA eller den 

hjemlige statsadvokat. 

 

2012 Abdulhadi Al-Khawaja  

Dansk-bahraineren og menneskerettighedsaktivisten Abdulhadi Al-

Khawaja blev dansk statsborger, men glemte ikke kampen for frihed og 

demokrati i sit gamle land. På fredelig vis arrangerede han demonstrationer 

og han talte på møderne imod et korrupt og udemokratisk styre. Det 

kostede ham fængsling, tortur og til slut en fængselsdom på livstid. 

 

 

2013 Jakob Mathiassen 

Jakob Mathiassen var tillidsmand i firmaet TREVI, der var det italienske firma, der 

stod for en stor del af metrobyggeriet i København. I deres blad lavede han en 

tegning, der fortalte lidt om de elendige boligforhold, som italienske gæstearbejdere, 

som var ansat, måtte finde sig i. Da arbejdet på netop denne byggeplads var 

gennemført, blev alle de andre arbejdere genansat til andet arbejde indenfor TREVI, 

undtagen tillidsmanden. Ham kunne man ikke bruge mere. 

 

 



 

2014 Jørgen Dragsdahl 

Jørgen Dragsdahl blev udsat for æreskrænkende udtalelser af historiker Bent Jensen, 

fordi han i årene 70’erne og 80’erne oplyste danskerne om den kolde krigs farer og 

pegede på afspænding som en fornuftig tredje vej. En vej, der hverken var Natos 

eller Østblokkens vej.  Det førte til en injuriesag i Byretten, som Dragsdahl vandt i 

2010. Men i 2013 frikendte Landsretten Bent Jensen, selv om påstandene blev 

fundet både ærekrænkende og udokumenterede. 

 

 

2015 Anders Kjærgaard  

Anders Kærgaard var forhenværende efterretningsofficer ved den danske bataljon i 

Irak. Han fremlagde i 2012 beviser for, at danske soldater overværede 

fangemishandling i Irak uden at gribe ind. Forsvaret undersøgte selv sagen og 

besluttede, at der ikke var grundlag for at rejse yderligere sigtelser, til trods for at 

der forelå tydelig videodokumentation for anklagerne. Anders Kærgaard blev 

idømt en bøde og måtte forlade militæret for at undgå retsforfølgelse efter den 

skærpede militære straffelov. 

 

2016 Emma Holten  

Emma Holten tog kampen op mod den fordømmende udskamning, der igen og igen 

folder sig ud på de sociale medier med seksuelt vanærende injurier eller trusler, når 

mennesker stikker næsen ”for langt” frem i offentligheden.  

I medierne kæmpede hun for den enkeltes ret til selv at definere, hvordan man må 

udtrykke sig, sprogligt og kropsligt, og med billeder af sig selv viste hun, at hun selv 

sætter grænserne for sin optræden i medierne. Hermed erobrer hun den arena, det hele 

begyndte med. Ukendte hackere havde stjålet private nøgenbilleder fra hende og hendes daværende kæreste 

og offentliggjort dem på nettet med en større mobbekampagne til følge. 

 

 

2017 Line Lazarus  

Da Line Lazarus fortalte om sin økonomiske og helbredsmæssige situation på internettets 

sociale platforme, blev hun ramt af den helt store forargelse. Mange af debattørerne på nettet 

udviser en helt grænseoverskridende uforstående og hånlig holdning til de mennesker, der er 

ramt af økonomiske nedskæringer og alvorlig sygdom og det kan nok lukke munden på 

mange, så de skræmmes fra at fortælle om deres situation. 

Vi ville belønne en person, der turde stå åbent frem, og ikke lod sig undertrykke af de 

grovheder, som hun blev udsat for i debatten på nettet. 

 

 

 



2018 Sara Omar  

Dansk/kurdisk forfatter, der blev født i Kurdistan og kom til Danmark som 15 

årig i 2001.  Udgav den meget omtalte roman, Dødevaskeren, der blev solgt i 

50.000 eksemplarer allerede den første måned, og som var genstand for stor 

debat grundet forfatterens mod, bogens kontroversielle indhold og kritikken af 

kvindesynet og de patriarkalske holdninger i et mandsdomineret samfund. 

Romanen bygger på egne oplevelser og den omhandler vilkårene for de piger og 

kvinder, der i nogle muslimske miljøer udsættes for en helt urimelig 

undertrykkelse. Sara Omar har oplevede disse forhold som lille pige i sit 

hjemland, men de samme undertrykkelser finder også sted i Danmark. 

 

2019 Eleverne på Ørestad gymnasium 

Elevernes protesterede over for en minister, der havde forringet deres 

uddannelse, hvilket udviklede sig til en demokratisk farce. Elevernes 

ret til at ytre sig kom under angreb, og deres kritik af en magthaver 

blev af ledende politikere kaldt udemokratisk. Man gik endda så langt 

som at fabrikere falske eskaleringer, for at sætte eleverne i et 

dårligere lys. Eleverne er blevet mødt med krav om sanktioner fra 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Dansk Folkeparti foreslog forbud mod demonstrationer på 

landets gymnasier. 

 

2020 Karsten Hamborg Ravnsgaard 

Karsten fik prisen for det mod og den vedholdenhed han viste i sagen om 

Forsvarets ejendomsstyrelses indkøbsafdeling og for den pris han personligt 

måtte betale som følge af sagen. Hans indsats som whistleblower var et 

opløftende eksempel på, at selvom man sidder langt fra magtens centrum – 

nærmere bestemt i et mellemstort installationsfirma i Holstebro –  så kan man 

formå at få Statsrevisorerne til at udtrykke meget stærk kritik og få 

Forsvarsministeren til at igangsætte en kulegravning, hvilket resulterede i at to 

medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i første omgang blev 

hjemsendt og senere politianmeldt mistænkt for at have udnyttet huller i 

systemet.  

 

2021 Sofie Linde  

Sofie Linde får prisen for det fantastiske mod hun har vist ved at sætte fokus på 

et svært og ofte tabuiseret emne - nemlig seksuelle krænkelser. Hun udnyttede 

den scene hun som TV-vært havde adgang til i forbindelse med Zulu Comedy 

Galla til at bruge sin ytringsfrihed. Hun brød normen om, at seksuelle 

krænkelser ikke er noget man taler om, og da slet ikke i et 

underholdningsprogram på TV i primetime. 

Sofie havde modet til at bruge sig selv og sin egen historie til at afsløre de 

uacceptable forhold, der hersker bl.a. i underholdningsbranchen, uden at vide, 

hvilke personlige konsekvenser det kunne få for hende. 


