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Til bestyrelsesformand, dr.phil. Knud Larsen. 

 

Center for Koldkrigsforskning har på hjemmesiden www.cfkf.dk i marts 2010 offentliggjort en 

artikel af centerleder, professor dr.phil. Bent Jensen. Artiklen er en kritik af bind 13 i PET-

Kommissionens beretning. Bent Jensen anvender udtryk som ”fortielser”, ”mangler”, 

”misforståelser”, ”elementære sjuskefejl” og ”grundlæggende misforståelser” om 

kommissionsberetningens bind 13, som bl.a. redegør for PET’s efterforskning mod journalist 

Jørgen Dragsdahl. Endvidere er udtrykket ”videnskabelig uredelighed” anvendt i beskrivelsen af 

PET-Kommissionens arbejde. Bent Jensens artikel er efterfølgende trykt i CFKF’s skriftserie 

Fodnoter nr. 4. 

 

Det fremgår af vedlagte notat, at hjemmesiden samt Fodnoter 4 synes at indeholde betragtninger, 

der er både udokumenterede og ukorrekte. Som en særlig omstændighed skal anføres, at Bent 

Jensen er part i en civil sag, idet journalist Jørgen Dragsdahl har anlagt injuriesag mod ham. Det 

kan således ikke afvises, at der kan være habilitetsproblemer forbundet med, at Bent Jensen – som 

part i en civil sag – på en hjemmeside tilhørende en statslig forskningsinstitution indgående 

beskæftiger sig med PET’s dokumenter vedr. Jørgen Dragsdahl.    

 

Spørgsmålet om Bent Jensens brug af forskningscentret er ikke er gjort til genstand for yderligere 

bemærkninger i notatet, idet det synes alene at være en sag for CFKF’s bestyrelse. Spørgsmålet om 

inhabilitet er imidlertid her fremdraget, da det ikke umiddelbart kan afvises, at injuriesagen har været 

medvirkende til, at Bent Jensens gentagne gange – og i hårde vendinger – uberettiget har kritiseret 

Kommissionen og en navngiven medarbejder.    



 

Da Bent Jensens betragtninger, der indeholder alvorlige beskyldninger mod Kommissionen, er 

fremført på en offentlig hjemmeside tilhørende en statslig forskningsinstitution – og med den 

autoritet der er forbundet hermed – har Kommissionens tidligere medlemmer en berettiget 

forventning om, at Center for Koldkrigsforsknings bestyrelse straks tager initiativ til på selvsamme 

hjemmeside at offentliggøre det vedlagte notat som en berigtigelse. Notatet bør have en lige så 

synlig placering, som den der gælder for ”Fodnoter”. 

 

Jeg skal understrege, at notatet ikke ønskes udgivet i skriftserien Fodnoter, men som nævnt 

offentliggjort på hjemmesiden som en berigtigelse af Bent Jensens påstande. 
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