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Skibby, den 15. august, 2003
Kære Erling Tiedemann,
Som allerede meddelt dig bringer vi naturligvis også dit indlæg nr. 2 på vores hjemmeside, og Børge Mannov
vil ligeså naturligt vil få mulighed for at svare på også dit seneste indlæg. Vi ønsker hermed at sætte et
eksempel, som vi håber, at du vil følge som redaktør for K.O., hvor flere af vore medlemmer har oplevet, at du
har afvist deres indlæg eller krævet ændringer i teksten.
I dit seneste indlæg skriver du imidlertid også om bestyrelsens rolle:
”Foreningens bestyrelse må jo antages at vedkende sig et ansvar for, hvad der findes på hjemmesiden.
Dette ansvar har de øvrige bestyrelsesmedlemmer øjensynligt ment at kunne unddrage sig ved bare at
præsentere min indsigelse og Børge Mannovs svar som en aktuel diskussion mellem os to, som de ikke
som bestyrelse behøver at forholde sig til. Derfor står Børge Mannovs historie stadig på hjemmesiden som
en historie, foreningen som sådan ukritisk præsenterer for offentligheden og fastholder som en korrekt
fremstilling. Man kunne have håbet, at i hvert fald nogen i bestyrelsen kunne se det urimelige heri, og jeg
finder det beklageligt, at det ikke er tilfældet.”
hvilket kræver et svar. Din antagelse om, at foreningens bestyrelse vedkender sig sit ansvar for hjemmesiden, er
korrekt. Vi stiller en række krav til indlæg, der ønskes optaget, blandt andet bør de være saglige og afholde sig
fra personangreb og mistænkeliggørelse af motiver. Disse krav har vi dog set bort fra i dit tilfælde, idet et
forsøg på at få dig til at ændre din tone måske ville blive udlagt som en censur. Børge Mannovs udsagn har
selvfølgelig lige så lidt været underlagt nogen censur fra bestyrelsens side, idet vi mener at læserne sikkert selv
kan bedømme sagens indlæg.
Vi fjerner derfor ikke Børge Mannovs historie, fordi den ikke passer dig. Historien indeholder referater af
udtalelser og citater, hvoraf nogle naturligvis udtrykker kritik af din rolle. Børge Mannov har intet steds selv
beskæftiget sig med dine eller biskoppens motiver. Der er tale om et veldokumenteret forløb i en sag, der vakte
betydelig opsigt for nogle år siden. Sagen er karakteristisk for den måde, hvorpå biskop Kozon styrer
bispedømmet. Et centralt formål for VEOK er at få ændret på denne stil, og det er derfor vigtigt, at hverken
denne eller de andre historier går i glemmebogen. Derfor har vi oprettet vort arkiv og agter at videreføre det.
Du har fået adgang til i to omgange at præsentere din kritik. Du kan således ikke beklage dig over ikke at være
blevet hørt. Det må så være op til læserne at vurdere, hvilken vægt de vil lægge på dine indlæg. Sådan fungerer
en debat i et demokratisk samfund.
Til din orientering bringer vi også dette brev på vor hjemmeside, da vi ønsker at læserne er helt klar over
bestyrelsens holdning til denne sag.
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