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Omdrejningspunktet i konspi-
rationsteorier er forholdet

mellem tvivl og tro. De hævder,
at den officielle og accepterede
forklaring på et fænomen - den
forklaring medierne, politikerne
og eksperterne giver os - dæk-
ker over en anden virkelighed
fyldt med skjulte motiver og
usynlige forbindelser. Konspirati-
onsteorier er ofte gode histori-
er, som er nemme at fortælle vi-
dere og nemme at tro på. Sam-
tidigt hævder de, at vi ikke skal
tro på officielle sandheder, og
de sår tvivl om accepterede for-
ståelser af verden. I den forstand
er konspirationsteorier særdeles
moderne. Den britiske sociolog,
Anthony Giddens hævder såle-
des, at den moderne selvbe-
vidsthed netop er splittet mel-
lem tillid og tvivl, fordi moderne
samfund er opbygget og funge-
rer, som de gør. Arbejdsdelin-
gen, den teknologiske udvikling
og samfundets kompleksitet
kræver, at man tror på det, Gid-
dens kalder 'ekspert systemer'.
For at kunne leve et tåleligt og
praktisk liv, er vi nødt til at stole
på, at ingeniørerne har bygget
broerne og vejene ordentligt; at
nationalbanken garanterer for

vores mønters og sedlers værdi;
og at fødevarestyrelsen kontrol-
lerer, at vores mad indeholder
det, der står i deklarationen. Al-
ligevel ved vi godt, at broer
sommetider styrter sammen; at
der findes falskmøntneri og kur-
skollaps; og at forgiftninger kan
forekomme. Risiko-samfundet
indebærer, at vi er nødt til at bå-
de stole og tvivle på myndighe-
derne.
For deres vedkommende er
myndighederne nødt til at både
stole og tvivle på videnskaben.
Lovgivningen skal være baseret
på videnskabelig indsigt for at
være retfærdig og effektiv, men
omvendt er det sket, at viden-
skabelige konklusioner, som
skulle skabe grundlag for nye lo-
ve, har vist sig at være forkerte.
Tvivlen på videnskaben er der-
for udbredt-ikke bare her i Eu-
ropa eller i USA men også andre
steder i verden. Som Lars
Kjærholm viser i sin artikel, ser
hinduistiske nationalister en vi-
denskabelig sammensværgelse
bag den sproglige opdeling af In-
dien i indo-europæiske og dravi-
diske sprog - en opdeling der
går imod hindu-nationalisternes
ide om et samlet arisk og hindu-

ON S P I R A T I O N S T E O R I E RK
Stod Lee Harvey Oswald virke-

lig bag mordet på Kennedy?

Var månelandingen i 1969 det

pure opspind? Skete der i

1947 et UFO styrt i Nevadas

ørken, som amerikansk mili-

tær siden hen har hemmelig-

holdt for omverden?  Man kan

tro på dem eller lade være,

men konspirationsteorier er

en central - og nogle hævder

voksende - del af vores viden

om verden.

- INTRODUKTION TIL ET ANTROPOLOGISK PERSPEKTIV
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istisk Indien.
Videnskaben selv har netop
gjort tvivlen på enhver accepte-
ret sandhed til udgangspunktet
for sin vidensdannelse, ligesom
oplysningstiden gjorde tvivlen til
et filosofisk princip. Det var såle-
des den franske filosof René De-
scartes, der grundlagde den mo-
derne videnskab ved at formule-
re sin tese om, at det kun er
tvivlen, man være sikker på.
Samtidigt mente Descartes, at
det netop med tvivlen som fast
udgangspunkt ville være muligt
at skaffe sig pålidelig indsigt i
verden. 
I moderne samfund, hvor tvivlen
er et organisatorisk og filosofisk
princip, er det mediernes rolle
at agere den tredje magt og
kontrollere politikere, politiet,
bureaukratiet og videnskaben. Vi
er som borgere nødt til at stole
på, at medierne gør dette arbej-
de ordentligt. Omvendt ved vi
godt, at medierne ikke er
sandhedsorakler, og at vi er
nødt til at tage alle nyheder med
et gran salt. 
Det er dilemmaer som disse,
der får Giddens til at hævde, at
ontologisk usikkerhed er et fun-
damentalt kendetegn for mo-
derne selvbevidsthed, og at den-
ne usikkerhed gennemsyrer vo-
res tillid til 'ekspertsystemerne'.
Konspirationsteorierne tager
den moderne radikale tvivl et
skridt videre: for hvad nu hvis
medierne, myndighederne, og
videnskaben enten arbejdede
sammen for at holde noget

skjult eller alle sammen selv blev
ført bag lyset af en fjerde magt?
Som Katrine Dahl siger i sin arti-
kel om konspirationsteorierne
om Danmarks Radios angivelige
venstre-orienterede dækning, så
er man enten en del af sammen-
sværgelsen eller dens uvidende
redskab. Alle er med andre ord
'med i komplottet': kun konspi-
rationsteoretikerne selv står helt
uden for sammensværgelsen!
Konspirationsteorier prøver at
begribe den sociale, produkti-
onsmæssige og politiske kom-
pleksitet, der kendetegner den
sen-moderne verden, ved hjælp
af en anden slags kompleksitet:
sammensværgelsens. Ofte er
avanceret teknologi et centralt
tema i disse teorier. Dette er for
eksempel tilfældet i Nils Bu-
bandts artikel om tragedien på
Bali i oktober 2002, hvor sam-
mensværgelsesteorierne hæv-
der, at en avanceret mini-atom-
bombe blev bragt til sprængning
af medlemmerne af en hemme-
lig amerikansk-zionistisk organi-
sation. 'Moderne teknologi er
både hypnotiserende og fascine-
rende', siger den amerikanske
litteraturhistoriker Fredric Jame-
son, 'fordi den synes at tilbyde
sig selv som en særlig symbolsk
genvej til en forståelse af et glo-
balt netværk af magt og kontrol,
der er endnu vanskeligere at be-
gribe'. 
Det globale netværk af kontrol
er i sig selv usynligt. Hvem be-
stemmer for eksempel egentlig
over økonomien og samfundet i

en globaliseret verden? Hvordan
går det til, at økonomisk nedtur
i Asien betyder arbejdsløshed i
Herning, eller at svingninger på
aktiemarkedet i New York afgør
prisen på mælk i Brugsen? Som
Dennis Nørmark viser i sin arti-
kel om græsrodsorganisationen
'Globale Rødder', så sætter sam-
mensværgelsesteorier navn på,
hvem der står bag 'det hele' i en
stadigt mere uigennemskuelig
verden domineret af 'systemer',
'strukturer', og 'processer'. 
Konspirationsteorierne indehol-
der altså også en slags social el-
ler politisk teori.  De handler jo
om magt og social kontrol:
hvem står egentlig bag vigtige
begivenheder i verden? Er sam-
menfaldet mellem disse begiven-
heder tilfældige, eller er der en
uset forbindelse imellem dem?
Konspirationsteorierne hævder,
at magten i verden findes et an-
det sted end der, hvor vi nor-
malt tror. Og når man først ser
det, åbner der sig en helt ny for-
tolkning af verden. Ofte er det
disse uventede sammenhænge,
der får konspirationsteorier til at
forekomme eksotiske, bizarre og
- ja - usammenhængende. Som
Martijn van Beek viser i sin arti-
kel om Kashmir, så er det tem-
melig uventet at tro, at regerin-
gen i en nabo-delstat skulle stå
bag et terrorangreb i Kashmir,
fordi den angiveligt var misunde-
lig over opgangen i antallet af
besøgende turister i Kashmir.
Men i lyset af Kashmirs lange og
tragiske konflikt, hvor ingen af

K ON S P I R A T I O N S T E O R I E R   K ON S P I R A T I O N S T E O R I E R   
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de regionale stormagter tilsyne-
ladende har en interesse i at
skabe fred, mens alle har en in-
teresse i at fortsætte konflikten
på lokalbefolkningens bekost-
ning, så er konspirationsteorien,
som Jameson siger, en 'symbolsk
genvej' til at forstå en kompleks
politisk situation.
Traumatiske begivenheder, især
hvis de involverer kendte perso-
ner, synes i særlig høj grad at ud-
løse konspirationsteorier. Mor-
det på John F. Kennedy i 1963
er blevet et arketypisk eksempel
på en sådan begivenhed.  Et an-
det næsten ligeså kendt eksem-
pel er prinsesse Dianas død i
1997. Som Anne Skjelborg skri-
ver i sin artikel, så står de bana-
le omstændigheder bag prinses-
se Dianas dødsfald ikke mål med
den sorg, som mange menne-
sker følte. Det er som en slags
'post-traumatisk terapi', at
konspirationsteorierne kan no-
get, som andre forklaringer ikke
kan. De kan levere årsagsforkla-
ringer, der er lige så dramatiske
som de begivenheder, de for-
søger at forklare.
Set fra et antropologisk syns-
punkt er det mærkelige ved
konspirationsteorier derfor ikke
så meget deres indhold, hvor
fantastisk det sommetider end
måtte være. Det, der kræver
forklaring, er snarere, hvor ud-
bredte de er: Konspirationsteo-
riens logik har sneget sig ind i
underholdningsverdenen, på In-
ternettet, i politiske kommenta-
rer, og i akademiske analyser. Vi

katalog over - og omridset af en
forklaring på - konspirations-
teoriernes appel. 

På redaktionens vegne
Nils Bubandt

Videre læsning:
Bugge, Lars. 2003.  Konspirations-
teorier. 40 populære sammens-
værgelser. København: Dingbat.
Bugges bog anmeldes sidst i dette
nummer.
Giddens, Anthony. 1996. Moder-
nitet og selv-identitet. Selvet og
samfundet under sen-modernite-
ten. Køvenhavn: Hans Reitzels
Forlag.
Knight, Peter. 2000. Conspiracy
Culture. From the Kennedy Assas-
sination to The X-Files. London:
Routledge.
Melley, Timothy. 2000. Empire of
Conspiracy. The Culture of Pa-
ranoia in Postwar America. Ithaca:
Cornell University Press.

er alle sammen blevet konspira-
tionsteoretikere! Hvis du ikke er
enig, så check det selv. Næste
gang du er til middagsselskab, så
bring Apollo 11 månelandingen
på banen og se, hvor mange der
mener eller har hørt om, at det
hele skulle være snyd! Man be-
høver ikke tro på teorierne for
at være indfanget af den konspi-
ratoriske logik. Ofte er det nok
at tvivle.
Men selvom vi alle er konspirati-
onsteoretikere, så hævder ingen
selv at være det: en konspirati-
onsteoretiker hævder jo netop
at fortælle sandheden om en
sammensværgelse og ikke bare
en 'skør teori'. Derfor er det og-
så slående, hvor ofte - på trods
af deres intense mistillid til vi-
denskaben - konspirationsteori-
er refererer til videnskabelige og
tekniske beviser.
Sammensværgelsesteorier er
med andre ord ikke forbeholdt
de klinisk paranoide. De er
tværtimod udbredt blandt alle
grupper, i alle sociale lag og på
alle uddannelsesniveauer. De er
blevet vor tids kosmologier eller
myter, der indsætter tvivlen i en
moralsk fortælling. Konspirati-
onsteorier er ikke bare en for-
længelse af risikosamfundets an-
dre forklaringsmodeller; disse
'normale' forklaringsmodeller er
i stigende grad selv blevet
konspiratoriske. Artiklerne i det-
te nummer af Jordens Folk giver
en række underholdende og
tankevækkende eksempler på
dette. Tilsammen danner de et

R   K ON S P I R A T I O N S T E O R I E R   K ON S P I R A T I O N S T E O R I E R
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Den 31. august 1997 omkom
prinsesse Diana og hendes

kæreste Dodi Al Fayed i en bilulykke.
De var på vej fra en middag på Hotel
Ritz i Paris, da de blev opdaget af pa-
parazzi-fotografer. Fotograferne satte
på motorcykler efter parrets bil, og
forfulgte den i meget høj fart langs
Seinen. Flugten standsede, da bilen
kørte ind i en tunnel og blev knust
mod en bropille.
Ingen havde forudset de voldsomme
reaktioner, Dianas død medførte.
Over det meste af verden sørgede
folk, lagde blomster og tændte lys på
spontant oprettede mindesteder.
TV-stationerne viste endeløse repor-
tager fra Londons gader, hvor folk
stimlede sammen og græd åbenlyst.
Reaktionerne på Dianas død skabte
mere mediedækning end nogen an-
den hændelse i verdenshistorien - in-
klusive udbruddet af 2. Verdenskrig. 
Begravelsen blev ligeledes en af ver-
dens største globale TV-begivenhe-
der, med mere end 2.5 milliarder se-
ere. I kirken sang Elton John en om-
skrivning af en sang, han oprindelig
havde skrevet til Marilyn Monroe, og
den blev verdens bedst sælgende
plade nogensinde.
Mens aviser og TV fokuserede på hi-
storier om Diana, hendes liv og den

sorg, hendes død medførte, var det
nogle helt andre emner, der cirkule-
rede på Internettet. Allerede få timer
efter at nyheden om hendes død
blev kendt, åbnede 'The First Diana
Conspiracy Site' på nettet, og mange
flere fulgte efter. Et halvt år efter var
der næsten 8000 hjemmesider og
chat-rooms, der helligede sig Diana-
konspirationsteorier. 

Myrdet af kongefamilien 
Der er ikke én enkelt overordnet
konspirationsteori om Dianas død.
Internettet vrimler med forskellige
teorier. En del af dem er dog meget
ens; de baserer sig på de samme op-
lysninger og stiller mange af de sam-
me spørgsmål. På hjemmesiderne
'Londonnet' og 'Heureka' finder man
en teori, som eksisterer i et utal af
versioner på nettet: Der er enighed
om, at Diana blev myrdet, og at den
engelske kongefamilie stod bag. Dia-
na havde efter sigende længe været
en torn i øjet på kongehuset. Hendes
afsløringer af sine personlige og ægte-
skabelige problemer til pressen hav-
de ydmyget den kongelige familie, og
skilsmissen fra prins Charles i 1996
havde skabt et uopretteligt brud mel-
lem Diana og kongehuset. Charles og
Dianas fremtidige ægteskabelige sta-

Prinsesse Diana nedstammer fra
Jesus Kristus.  Hun var den

centrale person i en kompliceret
sammensværgelse, der involvere-
de Tempelherrerne, det engelske

efterretningsvæsen, avanceret
teknologi fra fremmede plane-

ter, den hemmelige verdensrege-
ring og Bill Clinton. Når prinses-

se Diana blev myrdet, var det
fordi det engelske kongehus
ikke kunne risikere, at hun

giftede sig med den arabiske
playboy Dodi Al Fayed og

konverterede til Islam. Dette er
blot en af mange konspirations-
teorier om prinsesse Diana, der

cirkulerer på Internettet.

PRINSESSE DIANA
O G  D E N  H E M M E L I G E   

af ANNE SKJELBORG
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tus var således en kilde til stærk bekymring for kon-
gehuset: Så længe Diana levede, ville det blive
svært for prins Charles at gifte sig med sin elskerin-
de gennem mange år, Camilla Parker-Bowles.
Ifølge en teori, der har været udbredt på Inter-
nettet siden Prinsesse Dianas død, blev Diana
altså ryddet af vejen for at muliggøre prins
Charles ægteskab med Camilla. I oktober
2003 fik denne teori ny næring med det, en-
gelske medier kaldte en 'sensationel afs-
løring'. Dianas butler offentliggjorde et
brev, som hun angiveligt skrev til ham få
måneder før sin død. I brevet forudså Di-
ana sin egen død: 'Der planlægges en
ulykke med min bil, bremsefejl', lyder mis-
tanken i brevet. 'Hensigten er at bane ve-
jen for et nyt ægteskab for Charles'. Bre-
vet, som blev gengivet i samtlige engelske
medier, har skabt fornyet opstandelse
blandt konspirationsteoretikere på Inter-
nettet og anses som det endelige bevis
på, at kongefamilien stod bag ulykken.
Men det var ikke kun prins Charles mulig-
hed for ægteskab, der bekymrede konge-
huset. Ifølge konspirationsteorierne frygte-
de de i lige så høj grad Dianas intention om
at gifte sig med Dodi Al Fayed. Ikke blot vil-
le kronprinsen så få en muslimsk stedfar,
men det ville også få den konsekvens, at Do-
dis far, Mohammed Al Fayed, blev en del af
familien. Dette ville ifølge konspirations-
teoretikerne være helt uacceptabelt for den
engelske kongefamilie. 

 VERDENSREGERING 

Prinsesse Dianas død blev en af det 20. århundredes største mediebegivenheder.
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ring det år tabte valget efter 18 år
ved magten og måtte overlade plad-
sen til Tony Blair. 

License to kill
Konspirationsteorierne er næsten al-
le sammen enige om, at MI6 udførte
mordet. MI6 er en afdeling af den
britiske efterretningstjeneste - kendt
fra James Bond, som efter sigende
handler direkte efter kongehusets
ordrer.
Omstændighederne ved den såkald-
te ulykke anses for at være meget

mistænkelige, og fungerer
som beviser for attentat-
teorien: Først og frem-
mest er der mysteriet om
den forsvundne Fiat Uno.
Flere vidner har set en
sådan bil ved tunnelen, og
det franske politi har uden
held haft en større efter-
søgning i gang for at finde
bilen. Tekniske under-
søgelser har vist, at Dianas
Mercedes rent faktisk
strejfede en hvid Fiat, in-
den den kørte galt. 
I konspirationerne er der
flere bud på bilens rolle:
Én teori går på, at den lille
Fiat var gjort tungere med
sandsække, så den kunne
få Mercedesen ud af kurs.
En anden baserer sig på
de vidner, der så et
blændende hvidt lys lige
inden ulykken. Teorien er
her, at der blev benyttet
en lyskanon til at blænde
bilens fører med, og at
den var anbragt i Fiat
Unoen. 

Mystiske dødsfald
Dermed er Fiat Unoens
rolle ikke udspillet. Det vi-
ste sig nemlig at en fransk

paparazzi-fotograf ved navn James
Andason var ejer af en hvid Fiat, og
han fik en så dramatisk død, at det
gav næring til endnu flere spekulatio-
ner: I foråret 2000 blev han fundet i
sin udbrændte bil omkring 400 kilo-
meter fra sit hjem. Ifølge den officiel-
le forklaring havde han begået selv-
mord, ved at overhælde sig med
benzin og brænde sig ihjel. Konspira-
tionsteoretikerne anser denne selv-
mordsforklaring for usandsynlig. De-
res mistænksomhed blev yderligere
skærpet, da der en uge efter Anda-

Al Fayed er nemlig en problematisk
person i England. Han er en stenrig
og succesfuld forretningsmand, som
blandt andet ejer det berømte en-
gelske stormagasin Harrods. Men
han har også i to omgange været in-
volveret i bestikkelsessager; sidst i
1997, da han forsøgte at købe sig til
et engelsk statsborgerskab efter at
være blevet nægtet et i årevis. Det
blev en større skandale, der implice-
rede en tidligere konservativ mini-
ster. Hele affæren anses som medvir-
kende til, at den konservative rege-

Pont de L 'Alma tunne len i  Par i s ,  hvor Diana døde ,  t rækker s tad ig

tur i s ter  t i l .  Foto :  Rebecca Graversen .
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sons død var indbrud på det billedar-
kiv hvor han arbejdede, og tyvene
forsvandt med alt hans materiale.
Dianas chauffør Henri-Paul, som om-
kom ved ulykken, har også været
genstand for mange spekulationer.
Hans blodprøver viste, at han var
meget påvirket af både alkohol og
piller. Men prøverne er blevet teste-
de flere gange og er nu forsvundet.
Konspirationsteoretikerne tror ikke
på tilfældigheder og mener, at der
enten er blevet fusket med Henri-
Pauls blodprøver, eller at han er ble-
vet hjernevasket og tvunget til at slu-
ge ampuller med ren alkohol, som
først gik i blodet på ham, mens han
kørte bilen.

Intet er tilfældigt
Konspirationsteorier baserer sig på
forestillingen om, at intet er tilfældigt.
Alle hændelser er resultatet af no-
gens planlægning. Konspirationsteori-
erne om Dianas død tager alle ud-
gangspunkt i de samme omstændig-
heder ved ulykken: Den hvide Fiat,
det blændende lys og spørgsmålet
om hvorvidt chaufføren havde druk-
ket. De konkluderer, at der er for
mange uopklarede spørgsmål til, at
det kan være tilfældigt. 
Indimellem er vejen fra A til B i en
konspirationsteori langt mere kom-
pliceret, end man umiddelbart skulle
forestille sig. Hvis en konspirations-
teori ikke accepterer nogen former
for tilfældigheder, skal der findes en
forklaring på alt. Derfor er konspira-
tionsteorier undertiden særdeles
indviklede, idet de ofte er nødt til at
strække sig tilbage gennem historien
og inddrage et væld af aktører i for-
søget på at bevise, at intet sker tilfæl-
digt - at alt hænger sammen.

Diana nedstammer fra Jesus
Ifølge en af de mest komplekse og
fascinerende konspirationsteorier

nedstammer Diana fra Jesus.
Teorien er formodentlig udvik-
let af en fyr ved navn Sean Da-
vid Morton, som i en årrække
har forsynet Internettet med
konspirationsteorier, men den
findes i flere forskellige versio-
ner. Mortons teori baserer sig
som udgangspunkt på en alter-
nativ tolkning af Biblen, der
hævder, at Jesus giftede sig
med Maria Magdalene ved
brylluppet i Kana. Efter hans
korsfæstelse flygtede hun til Frankrig
med den Hellige Gral - som var an-
det og mere end blot et drikke-
bæger. Gralen var det barn, Maria
bar på. Op gennem historien har
Gralen således været betegnelsen
for efterkommerne af Jesus, og de
har altid stået under Tempelherrer-
nes beskyttelse. Kirken ønsker nem-
lig ikke, at sandheden om Jesus skal
komme for en dag, og derfor har
den altid været ude på at gøre det af
med hans efterkommere. Dette er,
siger teorien, den virkelige årsag til, at
Tempelherrerne blev forfulgt og an-
set for at være kættere. Officielt blev
den sidste stormester i tempelherre-
ordenen brændt i 1313, men ifølge
Morton overlevede organisationen i
al hemmelighed, og er stadig svoret
til at beskytte Jesu afkom. Påstanden
om, at Diana nedstammer fra Jesus,
tager afsæt i, at hun kommer fra
Spencer-slægten, en af de ældste fa-
milier i England. Den kan angiveligt
spores tilbage, gennem den engelske
Stuart-slægt og til de Merovingianske
konger, som reagerede i Frankrig fra
omkring 470 til 750 e. Kr. Og Mero-
vingianerne var, ifølge konspirations-
teorien, de direkte efterkommere af
det barn, Maria Magdalene fødte! 

Diana og verdensherredømmet
Teorien hævder videre, at Diana, i
kraft af sin herkomst, blev opfattet

som en væsentlig magtfaktor. Derfor
var det afgørende for det, der kaldes
'den hemmelige verdensregering', at
få kontrol over hende. Den hemme-
lige verdensregering spiller en central
rolle i de fleste store konspirations-
teorier, og blandt konspirationsteo-
retikere er der generel enighed om,
at det er organisationens mål at op-
nå verdensherredømme. Men hvor-
dan den opererer, og hvem den be-
står af, er der mange bud på. Ifølge
én teori, som blev populariseret
med X-Files filmen fra 1998, består
den af verdens topledere i samarbej-
de med rumvæsner. En anden teori
hævder, at FN i virkeligheden er sy-
nonymt med verdensregeringen. 
I denne Diana-konspiration udgøres
den hemmelige verdensregering
blandt andet af de to rige amerikan-
ske bank- og oliefamilier, Rothschilds
og Rockefeller. Morton hævder, at
man i forsøget på at kontrollere
prinsesse Diana besluttede, at hun
skulle giftes med Bill Clinton. Hillary
skulle fjernes ved et attentat, og det
samme gjaldt for prins Charles,
såfremt han ikke abdicerede og
overlod tronen til prins William. Dia-
na skulle tage sin yngste søn Harry
med til USA, hvor han, ifølge planen,
skulle gå ind i politik og blive senator.
På den måde ville de, der kontrolle-
rede Diana og hendes to sønner, få
meget stor indflydelse i centrale dele

På Dianas barndomshjem Althorp har hendes bror
lavet et museum om hende, og det er hurtigt ble-
vet en af Englands største turistattraktioner.
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Pont de l'Alma, en motorvejstunnel i
Paris. På præcis dette sted lå angive-
ligt en af det Merovingianske konge-
dømmes mest hellige ofringspladser.
Ifølge legenden vil enhver der dør på
dette sted komme direkte i himlen
og sidde ved Guds højre hånd. 

Teknologi fra rummet
Men Mortons sammensværgelse
slutter ikke her. For efter Dianas død
melder Tempelherrerne sig angive-
ligt på banen igen. De formåede gan-
ske vist ikke at redde prinsesse Dia-
na, men i stedet vil de forsøge at
gøre hende til en helgen i løbet af de
kommende år. Til det formål vil de,
ifølge Mortons teori, benytte sig af
teknologi udviklet på et militæranlæg
i New Mexico. Dette anlæg optræ-
der i en række konspirationsteorier
og i TV-serier som Roswell og X-fi-
les. Ifølge konspirationsteorierne blev
anlægget bygget, efter at der styrte-
de en UFO ned i ørkenen i 1947. Si-
den da har anlægget været brugt til
regeringens eksperimenter med
rumvæsner og til at udvikle forskelli-
ge former for hemmelig, avanceret
teknologi ved hjælp af vragdele fra
rumskibet. Det udstyr, Tempelher-
rerne er i besiddelse af, kaldes 'Blue
Beam' og kan bruges til at skabe 3D
hologrammer med. Ifølge Morton vil
Tempelherrerne bruge det til at lave

af den vestlige verden. 

Hemmelige budskaber
Men, forklarer teorien, Diana forpur-
rede selv verdensregeringens planer,
da hun ved et besøg i Det Hvide
Hus i januar 1997 informerede Bill
Clinton om, at hun under ingen om-
stændigheder ville gifte sig med ham.
I stedet udviklede hun et forhold til
Dodi Al Fayed, og underskrev der-
med sin egen dødsdom. Den engel-
ske kongefamilie kunne efter sigende
ikke risikere, at hun giftede sig med
ham, konverterede til Islam og
måske kom under kontrol af den
saudiarabiske kongefamilie. 
Også denne teori beskylder altså i
sidste ende den engelske kongefami-
lie for at stå bag mordet, og den an-
ser det også for mest sandsynligt, at
det var MI6, der udførte det. Men
derudover leverer denne konspirati-
on også en analyse af, hvorfor Diana
omkom i en tunnel i Paris. Det var
naturligvis ikke tilfældigt. Det er der
ingenting, der er.
I MI6 var der angiveligt en stærk frak-
tion, som ikke ønskede at se Diana
død, men som var magtesløs overfor
attentatplanerne. Det eneste, de
kunne gøre, var at sørge for, at Dia-
na døde på et sted, der ville signale-
re til omverdenen, at hendes død ik-
ke var en ulykke. Derfor valgte man

virkelighedstro frembringelser af
prinsesse Diana for udvalgte børn
verden over. Disse børn vil efterføl-
gende få helbredende kræfter, og
dette vil blive begyndelsen til en ny
religion.

Forestillinger om 
rigtige venner
Når kendte mennesker dør en vold-
som og alt for tidlig død bliver de,
næsten uden undtagelse, centrum
for konspirationsteorier. Hvad er det
ved vores forhold til berømtheder,
der gør, at vi har svært ved at accep-
tere deres død?
Tilbage i 1956 lancerede sociologer-
ne Donald Horton og Richard Wohl
begrebet 'para-social relation' til at
beskrive vores forhold til kendte
mennesker. Begrebet dækker over
et af de mest karakteristiske træk
ved massemedierne, nemlig at de
skaber illusionen om en intim og of-
te følelsesladet relation til menne-
sker, vi aldrig har mødt. Gennem
medierne opnår vi kendskab til så
mange aspekter af disse berømthe-
ders liv, at vi efterhånden føler, at vi
kender dem lige så godt som vores
venner eller familie. 
I deres analyse af massemedierne
forsøger Horton og Wohl blandt an-
det at indkredse hvad det er, der er
medvirkende til at skabe den para-
sociale relation. Det er afgørende, at
den kendte person opleves som
'ægte', 'ærlig' og 'varm'. Ideelt skal
vedkommende opleves som en, der
har  'hjerte'. 
Et særligt kendetegn ved Prinsesse
Diana var netop, at mange oplevede
hende som nærværende, varm og
ægte. I de mange mindeudsendelser
på TV efter hendes død var det net-
op denne side af hende, der kon-
stant blev understreget. 'Folkets
prinsesse' blev hun kaldt, og deri lå
en implicit kritik af den øvrige konge-

Kensington Palace, Dianas hjem i London, er et samlingspunkt for folk, der
ønsker at mindes hende. Billedet her er fra femårsdagen for hendes død.
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familie, som langt fra blev opfattet
som ægte eller som en del af befolk-
ningen. Og ikke blot havde Diana
'hjerte', hun blev efter sin død kendt
som 'Queen of Hearts'. Udtrykket
er dobbelttydigt, det betyder 'hjerter
dame' i kortspil, men brugt om Dia-
na refererer det også til et berømt
TV-interview nogle år før hendes
død. Her sagde Diana selv, at hun ik-
ke troede på, at hun nogensinde vil-
le blive dronning af England, men at
hun derimod ønskede at blive 
'Queen of people's hearts'; dronning
af folks hjerter.
Den para-sociale relation, som ken-
detegnede mange menneskers for-
hold til Diana, kom meget tydeligt til
udtryk, da hun døde. Når folk blev
spurgt om, hvorfor de græd, var det
det samme svar der gik igen: 'Det er
som at have mistet et medlem af fa-
milien.' 
Konspirationsteorierne kan noget,
som andre forklaringer ikke kan. De
kan levere årsagsforklaringer, der er
lige så dramatiske som de begiven-
heder, de forsøger at forklare. De
banale omstændigheder ved Dianas
bilulykke: at chaufføren var fuld og
kørte for hurtigt, og at passagerne
måske havde overlevet, hvis de hav-
de haft sikkerhedssele på, står slet ik-
ke mål med den sorg og det tab, folk
følte. Indimellem er de officielle for-
tællinger altså ikke tilstrækkelige, og
folk søger derfor ukonventionelle
svar. 
Det er nogle af de samme mekanis-
mer, der ligger bag konspirationsteo-
rierne om for eksempel Kennedy
mordet. Det er svært at acceptere, at
USA's præsident blev myrdet af en
enkelt mand - og så tilmed en stakkel
som Lee Harvey Oswald. Ved at se
Kennedys død som et resultat af en
større politisk sammensværgelse, op-
når man en form for balance, hvor
årsag står mål med virkning. 

Konspirationsteori 
som social teori
Det er meget nemt at afskrive
konspirationsteorierne om Dianas
død som paranoidt sludder, eller
blot at se dem som underholdende
historier, i lighed med de mange Di-
ana-vittigheder, der cirkulerede efter
hendes død. Men det er tankevæk-
kende, at meningsmålinger foretaget
af to af Englands største formiddags-
aviser, i løbet af september 1997, vi-
ste at 98 % af de adspurgte anså det
for sandsynligt, at Dianas død ikke
var en ulykke. Den seriøse presse
begyndte efterhånden at rapporte-
rer om de mange Diana-konspiratio-
ner, og dette førte til sidst til, at To-
ny Blair stod frem og anmodede be-
folkningen om at holde op med at
spekulere i mulige sammensværgel-
ser.
Konspirationsteorier er altså ikke
blot udtryk for en form for paranoia,
der florerer blandt særlige afgrænse-
de grupper på Internettet. Derimod
er de blevet en mulig og udbredt
måde at forstå og fortolke verden
på, i et bredt socialt felt. I den vestli-
ge verden er konspirationsteorierne,
trods deres udbredelse, aldrig blevet
en del af de seriøse medier. Men i
den arabiske verden er billedet et
andet. Her diskuteres mulige sam-
mensværgelser i nyhedsudsendelser
på TV, aviser skriver om dem, og der
er udkommet et væld af bøger, der
søger at afdække omstændighederne
vedrørende Dianas død. 
Konspirationsteorier er altså også
kulturelle og sociale teorier. Diana-
konspirationerne insisterer på at se
en mening i det, der ellers forekom-
mer meningsløst. Samtidig udtrykker
de en mistro, ikke blot til autoriteter
i almindelighed, men til de funda-
mentale og grundlæggende instituti-
oner i moderne vestlige nationer:
kongehuset og statsmagten. I Stor-

britannien inkluderer det også kirken,
eftersom dens overhoved er den re-
gerende monark. Ifølge konspirati-
onsteorierne har disse institutioner
helt andre interesser end dem, de
officielt skal varetage. De beskriver
en anderledes virkelighed, og er ud-
tryk for en alternativ opfattelse af
hvordan verden, og særligt det briti-
ske samfund, hænger sammen. Som
tidligere nævnt er det ikke blot en
snæver kreds af konspirationsteoreti-
kere på Internettet, der tror på, at
Dianas død ikke var en ulykke. Store
dele af den britiske befolkning har
også nemt ved at tro på sammens-
værgelser, der implicerer både kon-
gehuset og regeringen. Konspirati-
onsteorierne om Diana handler altså
om andet og mere end en død prin-
sesse. De er ikke blot underholdning
og bør ikke afvises som nonsens.
Ønsker man at forstå det bemærkel-
sesværdige fænomen 'prinsesse Dia-
na', hendes rolle i det britiske sam-
fund og de voldsomme reaktioner
på hendes død, må man således og-
så forholde sig seriøst til konspirati-
onsteorierne. 

Konspirationsteorier på Internettet: 
http://www.londonnet.co.uk/In/talk/new
s/diana_conspiracy_theories_html
http://www.heureka.clara.net/sunrise/di
consp/htm
Sean David Mortons teori findes blandt
andet på:
http://www.delphiassociates.org/conspir
acy/diana/html

ANNE SKJELBORG ER STUDERENDE
VED AFDELING FOR ETNOGRAFI OG
SOCIALANTROPOLOGI, AARHUS UNI-
VERSITET. HUN HAR LAVET FELTAR-
BEJDE I ENGLAND OM PRINSESSE DI-
ANA OG ARBEJDER NU PÅ ET KONFE-
RENSSPECIALE OM SAMME EMNE.

fotos, Anne Skjelborg
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mange dage før vendingen "de rø-
de lejesvende" havde fundet vej ind
i avisspalterne igen. Ikke overras-
kende var Karsten Madsens kritik
faldet vært i DR2's nyhedsprogram
Deadline, Connie Hedegaard, for
brystet. "Det er ikke helt let at op-
fatte sig selv som en af godt 3.000
røde lejesvende i Danmarks
største kulturinstitution," lød det bi-
stert den 5. april i Politiken fra
Connie Hedegaard, tidligere med-
lem af Folketinget og politisk ord-
fører for det Konservative Folke-
parti. Hun pegede på det efter
hendes mening bizarre i at Hori-
sont-bestyrer Steffen Gram, USA-
korrespondent Kim Bildsøe-Lassen,
TVA's udlandsredaktør Torsten
Jantzen og mange andre "skulle
være besjælet af anti-amerikanis-
me."
Nu kan man mene forskelligt om

anklagernes hold i virkeligheden,
men tager vi de retoriske briller på,
kan vi blive klogere på den vold-
somme debat. At anklage sin mod-
part for at ikke at have rent mel i
posen hører nemlig under en
særlig argumentationsform, nemlig
'ad hominem-argumentet'; i daglig
tale beskrevet som det at gå efter
manden i stedet for efter bolden.

Den personlige anklage
Konspirationsargumentet identifi-
ceres af Jørgensen, Kock og Rørbe-
ch i Retorik der flytter stemmer
(1994) som en af tre former for
mistænkeliggørelse af modstande-
rens argument. Den følgende rede-
gørelse hvad angår konspirationsar-
gumentets natur og effekt, finder
sit holdepunkt i dette forsknings-
værk.
Mens debattøren med et konspira-
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Den 29. marts 2003 fik Ven-
stre-kandidat til EU-Parlamen-

tet Karsten Madsen trykt en række
opsigtsvækkende debatindlæg i
blandt andet B.T. og Jyllands-Pos-
ten. "Danmarks Radio fokuserer
[…] på alle tænkelige små tragiske
uheld i den allierede lejr og videre-
bringer kritikløst Saddam-propa-
ganda, der i Danmarks Radios ver-
sion får samme troværdighed som
nyhedsformidling fra demokratiske
regeringer i USA og Storbritanni-
en," skrev Karsten Madsen, hvis
kommentarer ikke mindst vakte
furore fordi den tidligere chefre-
daktør for Berlingske Tidende nu
skrev i sin egenskab af regeringsud-
peget medlem af Danmarks Radios
bestyrelse. Der gik da heller ikke

DE RØDE
-EN HISTORIE OM ET

Konspirationsteorierne svirrer over Gyngemosen. Senest er kulturmini-
ster Brian Mikkelsen (K) gået i medierne med en advarsel om de ven-
streorienterede tendenser hos Danmarks Radio. Men bølgerne er gået
højt i mange måneder. Retorikken giver et bud på en anderledes
synsvinkel på anklagerne om røde konspirationer i statsradiofonien.

af KATRINE DAHL
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den stødt DR-medarbejder, havde
misforstået hensigten. Madsen ville
"hverken hetze, udpege syndebuk-
ke eller udnævne 'røde lejesven-
de'," selv om han var blevet skudt
det i skoene, hævdede han i Politi-
ken den 10. april som svar på Con-
nie Hedegaard og Niels Bjørn Han-
sens "ret voldsomme angreb" på
ham.
Omvendt understregede Madsen
at han som redaktionel leder gen-
nem 14 år altid har søgt at presse
sine medarbejdere til en skarpere
og mere kritisk journalistik. Det var
et svar til Hedegaard der havde
ridset Madsens karriere op som
blandt andet tidligere leder af Soci-
aldemokratiets Nyhedstjeneste,
tidligere chefredaktør og tidligere
formand for den konservative re-
daktørforening. Underforstået altså
"og han er oven i købet journalist!"
På trods af at begge debattører be-
dyrede det modsatte, var de altså
på egne vegne ikke et sekund i tvivl
om debattens egentlige karakter:
Der var tale om fjendtlige perso-
nangreb der gik i flæsket på trovær-
digheden.
I slagsmålet om troværdigheden
deltog en anden nøglefigur: Lisbeth

Knudsen. "Vi har været ekstremt
påpasselige i vores dækning. Belært
af krigen i Afghanistan og den
første golfkrig har vi indtil det hy-
steriske været omhyggelige med at
oplyse lyttere og seere om, hvilke
kilder vi citerer, og om oplysninger-
ne er bekræftede eller ej," erklære-
de DR-nyhedsdirektøren til Jyl-
lands-Posten i en artikel om
Karsten Madsens kritik den 29.
marts. Et journalistisk princip om
gennemsigtighed i nyhedsformidlin-
gen blev altså til Lisbeth Knudsens
forsvar mod anklagen om partisk-
hed. 
Her var altså tre debattører - alle
så absolut i sværvægterklassen i
dansk presse - som hårdnakket be-
nægtede at være redskab for onde
kræfter ved at tage den journalisti-
ske saglighed i ed. Alle tre fik travlt
med at vise, at de skam var vældigt
troværdige ved at henføre til deres
fags krav om saglighed og upartisk-
hed. Overført til den retoriske ter-
minologi gik Karsten Madsen, Con-
nie Hedegaard og Lisbeth Knudsen
i gang med at værne om og søge at
højne deres ethos. 
Retorikken identificerer, med Ari-
stoteles som ophavsmand, talens

tionsargument anklager sin mod-
part for at være et redskab for on-
de kræfter, forsøger man med et
kupargument at vise, at modparten
selv har onde hensigter. Den tred-
je form for mistænkeliggørelse er
lakajargumentet, hvor modparten
beskyldes for - måske uden selv at
være klar over det eller have onde
hensigter - at gå nogens ærinde.
Connie Hedegaard reagerede altså
på Karstens Madsens debatindlæg
som var de et skoleeksempel på et
konspirationsargument: Hun følte
sin troværdighed beklikket og kate-
goriserede svadaen fra Karsten
Madsen som et direkte personan-
greb. Fjendtligheden er et væsent-
ligt kendetegn ved konspirationsar-
gumentet. Anklagen om at være
redskab for onde kræfter er ikke
venligt ment, og fjendtligheden er
formodentligt en af årsagerne til at
vi som tilskuere til en sådan debat
læner os frem i stolen og lytter
godt efter. "Nu sprøjter blodet,"
tænker vi måske.
Men Karsten Madsen var ikke, be-
dyrede han, ude efter enkeltperso-
ner eller enkelte udsendelser i
statsradiofonien. Connie Hedega-
ard og Niels Bjørn Hansen, en an-

LEJESVENDE
KONSPIRATIONSARGUMENT
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tre appelformer: logos, ethos og
pathos. Mens logos er sagen selv,
det mere eller mindre faktuelle
indhold eller emne, er ethos og
pathos begge appeller til følelserne.
Søger taleren at overbevise ved at
tale til modtagerens følelser, har vi
at gøre med en pathosappel, en i
den såkaldte 'saglige' debat ofte
forkætret størrelse, men ikke desto
mindre altid iboende i en retorisk
ytring på godt og ondt. Også tale-
rens person er uomgængelig når vi
forholder os til en retorisk ytring,
for eksempel et argument. Den til-
tro vi viser taleren, afhænger helt af
vedkommendes ethos der altså
kan forstås som talerens troværdig-
hed. Et ad hominem-argument,
hvortil konspirationsargumentet

hører, er et angreb på modstande-
rens troværdighed. Debattøren an-
klager i konspirationsargumentet
sin modstander for at være et red-
skab for onde kræfter. Derfor kan
debattøren bedyre lige så kraftigt
han vil at der ikke er tale om et
personligt angreb, men i modstan-
derens ører vil dette lyde hult. Det
er nemlig i høj grad kompromitte-
rende for ens troværdighed hvis
det bevises at man er redskab for
onde kræfter. 
Så selv om Karsten Madsen be-
nægtede at han var ude efter navn-
givne journalister og programmer,
er det langt fra overraskende at
Connie Hedegaard reagerede som
havde Madsens debatindlæg hand-
let specifikt om hende. Det er hel-

ler ikke overraskende at
Lisbeth Knudsen gik i bre-
chen for DR's faglige og re-
daktionelle troværdighed
ved at trække den journali-
stiske saglighed og arbejds-
metode frem.

De stærke følelser
Et konspirationsargument
går ikke udelukkende efter
at sværte modstanderens
ethos til. Argumentformen
rummer også en stærk ap-
pel til modtagernes følelser,
en pathosappel. Lad os
igen lytte til Connie Hede-
gaards harmdirrende ind-
læg i Politiken. "At alle som
én skulle være personlige
modstandere af krigen er
en absurd påstand, som
desuden er irrelevant, fordi
den kun ville være relevant,
hvis alle led af den vrangfo-
restilling, at deres opgave
er at divertere licensbeta-
lerne med personlige me-
ninger. Jamen, hør dog ef-

ter hvad der kommer ud af æte-
ren," spruttede Hedegaard med en
stemme der tydeligt fremmanede
det bryske ansigtsudtryk der måtte
følge med sådan en svada.
Hvor kom den energi fra? Connie
Hedegaard tog kampen op mod
Karsten Madsen i en form så ingen
kunne være i tvivl om at her var
der stærke følelser på spil, og at
hun i hvert fald var stærkt person-
ligt engageret i debatten. Noget
kunne tyde på at Karsten Madsen
også havde appelleret til modta-
gernes følelser. Men hvordan? I de-
batindlægget i B.T. havde Madsen
erklæret sig enig med B.T.'s leder-
skribent Erik Meier Carlsen i udsag-
net om at DR "giver plads for alle
tænkelige irakiske propaganda-løg-

Konsp i rat ionsank lagerne f rembragt  a f  Kars ten Madsen b lev ikke ven l ig t
modtaget  a f  de to magt fu lde DR-kv inder Connie Hedegaard og L i sbeth
Knudsen ,  her  fotogra feret  sammen med Anne E .  Jensen ,  t id l i gere chefredak-
tør  for  Ber l ingske T idende .  Connie Hedegaard havde særde les  vanske l ig t  ved
at  se s ig  se lv  som "en a f  3 .000 røde le jesvende" ,  og L i sbeth Knudsen påbe-
råbte s ig  journa l i s t i ske pr inc ipper om gennemsigt ighed i  nyheds formid l ingen
som forsvar  mod ank lagerne om part i skhed .  Ingen a f  de to fandt  s ig  s t i l t ien-
de i  angrebet  på deres og Danmarks Rad ios t roværd ighed .  Foto ,  Scanpix .
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tvivl om at Danmarks Radios profil
ligger til venstre for midten selv om
dette benægtes officielt. "Men
hører man ofte P1's Orientering,
kunne man bestemt godt føle sig
bekræftet i denne påstand. Ikke
mindst i dækningen af Irak-krigen,"
skrev Madsen i sine debatindlæg
som dog intetsteds pegede på den
uidentificerede magt bag de røde
lejesvende. Faktisk skrev Madsen
ikke en eneste gang noget om le-
jesvende eller skjulte kræfter. Han
antydede det bare. Insinuationen
er endnu et afgørende træk ved
konspirationsargumentet. Og den
anklagedes svar falder prompte:
Bevis det!, krævede de to stærke
DR-kvinder.
Kravet om dokumentation følger

da kan vi blive overbevist mod vo-
res vilje og mod bedre vidende.
Anklagerne fra Danmarks Radios
eget bestyrelsesmedlem var alvorli-
ge.

Og så helt uden
dokumentation…
Nu gik Karsten Madsen jo ikke så
langt som til at udpege Danmarks
Radio som en forpost for Moham-
med Saeed al-Sahafs irakiske infor-
mationsministerium. Danmarks Ra-
dio udøvede ifølge Madsens me-
ning ikke irakisk propaganda, men
gav plads for den. Det drejede sig
om den redaktionelle balance.
Madsen fandt at den adskilte sig
væsentligt fra den tilsvarende krigs-
dækning på TV 2. Han var ikke i

ne." Voldsomheden i Mad-
sens (og Meier Carlsens)
angreb ligger i udtrykket
'propaganda-løgne'. Propa-
ganda er karakteriseret ved
at være ideologisk; ved at
ville nå sine modtagere
gennem massemedierne;
ved at skjule noget for sine
modtagere, for eksempel
afsenderens mål med kom-
munikationen, de mulige
mål med propagandaen el-
ler selve afsenderens identi-
tet. Ligeledes er propagan-
da en kommunikationsform
der søger at ensrette mod-
tagernes tro, holdninger og
adfærd, skriver Charles U.
Larson i Persuasion: Recep-
tion og Responsibility.
Madsen stak altså kniven li-
ge i hjertet på sin modstan-
der. At anklage nogen for
at være frontperson eller
frontmedie for onde skjulte
kræfter er en klar appel til
tilhørernes angst for at blive
ført bag lyset. Og er der
noget der kendetegner også den
folkelige forståelse af propaganda,
så er det dette at føre almindelige
mennesker bag lyset. Det er i
øvrigt denne angst som gennem
årtusinder har sat retorikken i mi-
skredit - mistilliden til ordets for-
førende magt. Og som nævnt er
upartiskhed også en grundpille i
den journalistiske selvforståelse.
Her ligger måske noget grund-
læggende menneskeligt: En uudtalt
konsensus om at vi bør kunne sto-
le på hinanden - og da især på de
institutioner der konstituerer det
demokratiske samfund. De mysti-
ske skjulte kræfter i en konspiration
repræsenterer frygtede bevægelser
og ideologier der truer vort sam-
funds værdier. Gennem propagan-

Venstre-kandidat  t i l  EU-Par lamentet  Karsten Madsen vakte i  marts  2003 po-
styr  i  medieverdenen .  I  debat ind læg i  B .T .  og Jy l l ands-Posten ank lagede Mad-
sen Danmarks Rad io for  "kr i t i k løst  at  v iderebr inge Saddam-propaganda" .  Og-
så nuværende ku l turmin i s ter  Br ian Mikke lsen (V) har  peget  på de e f ter  hans
mening venstreor ienterede tendenser i  DR's  nyhedsdækning gennem årene .
Men konsp i rat ionsank lager  mod DR er ikke en nyopf inde lse .  I  1950'erne
ka ldte Venstres  Jens Sønderup Danmarks Rad ios medarbe jdere for  " røde le-
jesvende"  og b lev e f ter fø lgende dømt for  in jur ier .  E f ter  dommen b lev Jens
Sønderup spurgt  om han havde en kommentar  t i l  a t  der  nu var  dom for  at
DR-medarbe jderne ikke var  røde le jesvende .  Dert i l  svarede han :  "Nej ,  der  er
kun dom for ,  a t  man ikke må fortæl le  det ! "  Foto ,  Scanpix .
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ne fra DR. Det der kunne define-
res som propaganda, ville blive
nedfældet i månedlige rapporter.
Medieblæsten omkring Kritiske Li-
censbetalere er siden døet hen,
men i modsætning til Karsten Mad-
sen havde foreningen ingen be-
røringsangst over for navngivning
af programmer og journalister der
propaganderede under Irak-krigen.
Rapporterne fra Kritiske Licensbe-
talere publiceres stadig og kan stu-
deres på www.kritiskelicensbetale-
re.dk. 
I Kritiske Licensbetaleres rapport
for marts måned 2003 fremlagde
foreningen således et eksempel på
propaganda fra TV-avisen klokken
18.30 lørdag den 1. marts 2003.
Først bliver det pågældende ind-
slag beskrevet: "Den amerikanske
præsident Bush har ikke bare
Frankrigs Chirac, Tysklands Schrö-
der og Ruslands Putin imod sine
planer om at angribe Irak - han har
også en lille flok bedstemødre fra
USA imod sig. De opholder sig i
øjeblikket i Saddams hovedstad.
Bedstemødrene opholder sig i
Bagdad på trods af en amerikansk
lov, der forbyder amerikanere at
rejse ind i Irak. Overtrædelse af lo-
ven kan give lang fængselsstraf."
I rapporten får indslaget derpå føl-
gende bemærkninger med fra fore-
ningen: "Indslaget, som absolut in-
gen nyhedsværdi (sic!) har, er et
forsøg på igen at spille på de følel-
sesmæssige toner, når det gælder
om at udstille USA og Bush som
verdens ondeste og ledest (sic!)
nation og person. Hvorfor hører vi
for eksempel aldrig om de lidelser,
som Saddam Hussein har påført
og stadig påfører den undertrykte
irakiske befolkning? Svaret er, at
dette billede strider imod den po-
litiske overbevisning, som DR ger-
ne vil fremme. Intet middel er for
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lille for DR til at spille på de emoti-
onelle tangenter, når det gælder
om at opildne til had mod USA -
selv en flok aldeles ligegyldige
bedstemødre i Irak kan bruges, når
det gælder om at forpurre opbak-
ningen til USA's befrielse af den li-
dende irakiske befolkning."
Om end Madsen formodentligt vil-
le have formuleret sin vurdering af
indslaget anderledes, demonstrerer
eksemplet fra Kritiske Licensbetale-
re at det er næsten umuligt at do-
kumentere en anklage om konspi-
ration. Bemærkningerne fra Kritiske
Licensbetalere består nemlig af en
ny række postulater for hvilke ny-
hedsindslaget ikke giver belæg. DR
tilskrives det motiv ligefrem at ville
opildne til had mod USA, men
hvem eller hvad i Gyngemosen der
står bag disse påståede onde hen-
sigter, kan ikke identificeres.

Det man siger er man selv
Karsten Madsen afstod altså be-
vidst fra at dokumentere sine
påstande. Det havde sine årsager,
men var samtidig her at konspirati-
onsargumentet for alvor begyndte
at knage i fugerne. Da Madsen hav-
de åbnet debatten for de personli-
ge angreb, var Connie Hedegaard
ikke sen til at tage udfordringen op.
I en sidebemærkning til Madsens
samtidige kandidatur til Europapar-
lamentet udtrykte Hedegaard for-
ståelse for, at Madsens udfald mod
DR var "velegnet til at få omtale
på." Det var et argument som også
en anden stemme i debatten, den
socialdemokratiske folketingskandi-
dat Lars Weiss, havde fremført.
Her var tale om et kupargument;
et argument hvori man beskylder
sin modpart for selv at have skjulte,
onde hensigter. Kupargumentet er
det mest fjendtlige af mistænkelig-
gørelsesstrategierne da det går di-

som regel altid i kølvandet på et
konspirationsargument. Men
Karsten Madsen nægtede. Da hav-
de han ganske vist udpeget både
P1's Orientering og desuden TV-
Avisen og P1-udsendelsen Refleks
under et interview i DR2's Deadli-
ne. Det sidste var dog en svipser
foranlediget af et hårdt pres fra in-
tervieweren, skrev Madsen senere
og undskyldte. Han havde, skrev
han, forbrudt sig mod sit eget prin-
cip om ikke at diskutere enkeltud-
sendelser eller enkeltmedarbejde-
re. Derimod måtte programpolitik-
ken altid sættes til diskussion. Men
den går ikke, mente Connie Hede-
gaard og stemplede Madsens kritik
som "letkøbte beskyldninger".
Og det var et effektivt svar, ville
enhver kommunikationsrådgiver
mene. Opfordringen om at doku-
mentere sine påstande ville Karsten
Madsen nemlig have særdeles van-
skeligt ved at efterleve, hvilket han
selv erkendte i et interview i Jyl-
lands-Posten. Der var tale om for-
nemmelser af negative vinklinger
på USA's og Englands rolle i kon-
flikten, fortalte Madsen. Men den
slags er vanskeligt at dokumentere.
Knap et år tidligere havde forenin-
gen Kritiske Licensbetalere, stiftet
af Morten Messerschmidt fra
Dansk Folkepartis Ungdom, sat sig
for at overvåge DR's radio- og tv-
udsendelser af årsager meget lig
Karsten Madsens. "Der er desværre
alvorlige grunde til at sætte spørgs-
målstegn ved DR's politiske neu-
tralitet og respekt for de basale de-
mokratiske forudsætninger," hed
det fra foreningen der havde ambi-
tioner om at skaffe syn for sagen
og fremvise dokumentation for
Danmarks Radios venstreoriente-
rede propaganda. Et korps af unge
kritiske licensbetalere påtog sig op-
gaven at se og lytte til udsendelser-

Konspiration04.qxd  18-12-2003  13:24  Side 16



J O R D EN S FO L K 4 / 2 0 0 3 17

rekte på modstanderens egen per-
son. Madsen frabad sig da også i
følgende debatindlæg yderligere
"unødige personangreb".
Men et er Karsten Madsens påståe-
de hensigter om at promovere sig
selv og sit politiske kandidatur, no-
get andet er bagvedliggende politi-
ske sammensværgelser. Madsens
status som bestyrelsesmedlem i
den nyudpegede bestyrelse for
Danmarks Radio gik ikke ubemær-
ket hen i debatten. Hvem var han
talerør for? I Danmarks Radios nye
struktur er bestyrelsen udpeget af
kulturministeren og Folketinget, og
i den nuværende sammensætning
repræsenterer seks af bestyrelsens
i alt ni medlemmer borgerlige in-
teresser, påpegede dagbladet In-
formations chefredaktør David
Trads i en leder den 2. april 2003.
Med det borgerlige flertal i besty-
relsen i DR ville der ifølge Trads
blive tale om en "uhørt politisk
kontrol" af DR. En ny konspirati-
onsteori var født.
Returangrebet, den omvendte
konspirationsteori, bredte sig. An-
dre end Danmarks Radio blev an-
klaget for at nægte at give taletid til
højrefløjen og favorisere venstre-
fløjen. Under overskriften "Det
borgerlige martyrium er digt" gik
statskundskabsstuderende Simon
K. Hansen og Thomas H. Jelstrup
den 18. juli 2003 i rette med
Weekendavisen der ifølge de to
studerende gentagne gange havde
portrætteret forskerne David
Gress og Bent Jensen som marty-
rer, uglesete på de danske universi-
teter. Blandt andet i Weekendavi-
sen tegnede der sig altså et billede
af at borgerlige politikere og me-
ningsdannere ikke kan komme til
orde i de 'røde' medier. Intet kun-
ne dog være mere forkert, mente
Hansen og Jelstrup. Faktisk forhol-

der det sig stik modsat: "Vi har bor-
gerligt flertal i Folketinget og et
overtal af borgerlige medier - Jyl-
lands-Posten, Berlingske Tidende,
B.T., Weekendavisen og TV 2 - der
samlet når ud til langt flere læsere
og seere end de forkætrede insti-
tutioner Politiken, Information og
DR," skrev Hansen og Jelstrup og
satte trumf på ved at minde læser-
ne om at Connie Hedegaard, ny-
hedsværten på DR2's Deadline, er
tidligere konservativ toppolitiker.
Og således var ringen sluttet.
Konspirationsargumentets iboende
risiko for at anklagen vendes mod
afsenderen, var blevet til virkelig-
hed for Karsten Madsen og de bor-
gerlige - og argumentet tog tillige
en ekstra tur rundt om blokken.
Connie Hedegaard måtte inden for
blot få måneder se sig selv karakte-
riseret som først rød og senere
sort lejesvend.

Er det et godt argument?
I sidste ende handler brugen af
personangreb om etik. Hos argu-
mentationsteoretikere der beken-
der sig til logiske argumentations-
principper, er ad hominem-argu-
mentet utilladeligt. Det retoriske
syn på argumentation er dog mere
pragmatisk, idet talerens troværdig-
hed tillægges stor betydning. Jør-
gensen, Kock og Rørbech har i Ret-
orik der flytter stemmer dog vist at
mistænkeliggørelse af modstande-
ren næsten aldrig er et virknings-
fuldt argument. Tværtimod er ef-
fekten som regel stik modsat - et
konspirationsargument har tendens
til at smitte negativt af på afsende-
ren, ikke på den modstander som
søges mistænkeliggjort. Som til-
hørere til en debat spækket med
konspirationsargumenter vil de fle-
ste af os formodentligt reagere
med skepsis. Der er noget mistæn-

keligt ved en debattør der er me-
get fjendtlig over for sin modstan-
der. Samtidig er insinuationer om
skjulte hensigter på grænsen til det
uredelige, fordi det er særdeles
vanskeligt både at bevise og mod-
bevise sådanne anklager. Debatten
risikerer at blive baseret på postu-
later og at give bagslag, så vi druk-
ner i konspirationsteorier.
Men er det altid forkert at advare
mod skjulte, onde hensigter hos sin
modstander? Selv om det er van-
skeligt, ofte næsten umuligt, at do-
kumentere sådanne påstande, viser
stormen om DR's røde lejesvende
at frygten for at blive ført bag lyset
af medierne er stor blandt såvel
meningsdannere som befolkning.
Vi hverken kan eller skal vige uden
om en sådan troværdighedsdebat,
uanset hvilken side, hvis overhove-
det nogen, vi bekender os til. Men
konspirationsargumenter nedbry-
der det konstruktive rum som en
sådan debat bør foregå i. 

Videre læsning;
Charlotte Jørgensen og Merete Ons-
berg: Praktisk argumentation, Ingen-
iøren Bøger, 1999
Charlotte Jørgensen, Christian Kock
og Lone Rørbech: Retorik der flytter
stemmer. Hvordan man overbeviser i
den offentlige debat, Gyldendal,
København, 1994
James C. McCroskey: An Introduction
to Rhetorical Communication, (7.
ed.), Allyn and Bacon 1997 (1968)

KATRINE DAHL ER CAND.MAG. I
RETORIK OG AMANUENSIS VED
INSTITUT FOR FILOSOFI, PÆDAGO-
GIK OG RETORIK VED KØBEN-
HAVNS UNIVERSITET.
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På den tolvte måneds tretten-
de dag (…) vil endnu et møde
forsøge at trække verden tættere
på Mørket. Mørkets fyrster lever
bag mure i overflod og velstand.
Gennem hemmelige aftaler i
dunkle gange og ved åbenlyse
møder udøver de deres under-
trykkelse og nægter menneskene
deres frihed. Imperiet har forskel-
lige navne. De mest magtfulde er
WTO, EU, G8, NATO, IMF og
de udgør fyrsternes samlingsste-
der, deres synlige magtbaser."

Bella Centret skulle på netop den
tolvte måneds trettende dag i
det herrens år 2002 danne bag-
grunden for et sådant konspira-
torisk møde. Den ovenstående
Tolkien inspirerede formulering
er hentet fra Globale Rødders
hjemmeside, der i dagene op til,
og under, topmødet ændrede
adresse til www.lott.dk, en for-
kortelse for ‘Lord of The Things’.
Her beskrives de multinationale
erhvervsledere som mørkets fyr-
ster, mens politikere og politiet

beskrives som deres villige mu-
tanthær. Kampen mod dette
‘ondskabens imperium’ beskrives
som århundredets vigtigste ‘rol-
lespil’, og Tolkiens berømte onde
ring fra trilogien ‘Ringenes Herre’
bliver hos Globale Rødder om-
formet til en gul ring, der har en
slående lighed med EU parla-
mentets symbol, de 12 gule stjer-
ner. Denne gule ring blev i dage-
ne op til topmødet sprayet på fa-
cader i både København og
Århus. Den blev de Globale

Konspirationsteorier er ikke bare et fænomen på højrefløjen. På den yderste venstrefløj findes grupper, der
opfatter det moderne danske demokrati som et illusionsnummer, som dækker over en verdensomspænd-
ende kapitalistisk sammensværgelse. Den aktive modstand mod dette system holder afmagten væk fra livet
og giver en behagelig og nærmest religiøs forsikring om, at det hele hænger sammen, og at ondskaben er
konkret. Et løfte om varme og oplysning  i en kold og formørket verden.

"

PROTEST! 
- GLOBALISERING SOM KONSPIRATION 

OG DE VENSTRERADIKALES 
KAMP MOD 'MØRKETS IMPERIUM'

af DENNIS NØRMARK
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Rødders symbol for kampen
mod det onde. 

Ved fronten
Jeg kan aldrig helt få opmærksom-
heden væk fra kulden. Og der er
ellers en hel masse andet at kon-
centrere sig om. Den høje musik,
den underlige fornemmelse af at
være en del af en stor bevægende
masse, en påklædning der så af-
gjort ikke finder sin lige i min gar-
derobe og de utallige slagord, der
vælter ud fra højtalerne. Alle disse
uvante ting og så er det alligevel
min stivfrosne krop, jeg hele tiden
tænker på. Jeg har alt for lidt tøj
på til at trave rundt i de trøstes-
løse omgivelser på Vestamager,
men min vinterjakke har jeg ud-
skiftet med en hættetrøje. Jeg er
til demonstration på november
måneds trettende dag. 

"Alle, der nærmer sig vognene, ri-
sikerer at blive anholdt". Ordene
kommer fra den mur af hollæn-
dervogne, der spærrer vejen mel-
lem os og det kongrescenter,
hvor ledere fra hele EU har sat sig
til bords for at tage beslutninger,
der kommer til at forme din og
Europas fremtid. Jeg er sammen
med omkring 1000 venstreradika-
le, der ønsker at sende et utvety-
digt signal til disse ledere. De har
indledt tre dages protest mod
‘mørkets fyrster’. Tre dage med
civil ulydighed og direkte konfron-
tationer med de politifolk, der er
mødt talstærkt op fra hele landet.
De er her for at beskytte delta-
gerne på det topmøde i Bella
Centret, som markerer afslutnin-
gen på det danske EU formands-
skab. Vi er her for at protestere. 
Alle standser op og venter. 15

meter foran politiets vogne er der
en afspærring med plastikbånd. Vi
står ganske tæt på båndet. Jeg er
placeret lige ved siden af demon-
strationens fortrop, der består af
godt 30 unge mennesker med
skumgummi polstringer på krop-
pen og hjelme på hovedet. "Vi vil
bryde igennem barriererne, som
vi vil bryde igennem fort Europa"
lyder det fra højtalerne - på en-
gelsk af hensyn til de mange
udenlandske demonstranter. Det
er jeg slet ikke i tvivl om, at de vil.
Spørgsmålet er blot, hvor langt vil
de gå? "Forward" lyder det i bed-
ste militære kommandostil fra
den lille lastbil, som kører rundt
inde i menneskemassen. En lille
gruppe af de forreste bryder igen-
nem båndene med hænderne løf-
tede. Foran dem ligger et lille as-
falteret Ingenmandsland imellem

Antropologen undercover .  Foto,  Susanne Adelhardt ,  2002
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dem og politibilerne. Pressen be-
finder sig allerede talstærkt i dette
Ingenmandsland. Paradoksalt nok
har journalisterne, som de første,
trodset politiets advarsler. 
Og så er det pludselig forbi. Vi
har endnu ikke set skyggen af en
politimand eller kvinde. Kun den
faretruende mur af vogne og po-
litiets advarende stemmer. Vi er
halvt inde i Ingenmandsland, og vi
vender om. Demonstrationens
fortrop har bestemt sig for at afb-
læse aktionen. Politiet eskorterer
os senere over til den nærliggen-
de metrostation. Alle følger med.
Det er - som sagt - meget meget
koldt, og alle vil gerne hjem i en
fart. Jeg hjælper min informant
Anna ud af hendes skumgummi-
dragt. Hun er skuffet og føler, at
det hele er lidt af en flad fornem-
melse. Andre protesterer også
over, at der ikke var nogen egent-
lig konfrontation. "Vi gjorde jo ba-
re, som vi fik besked på af politi-
et!" De sætter sig sure og stivfros-
ne ind i metroen uden at løse bil-
let. 

Gandhi på Nørrebro

Demonstrationen foran Bella
Centret var arrangeret af en bred
vifte at 'venstreradikale' grupper.
De venstreradikale er en broget
skare af aktivister på den yderste
venstrefløj, som tidligere gik un-
der navnet 'de autonome'. De-
monstrationen skulle være et ek-
sempel på civil ulydighed. Civil
ulydighed er de venstreradikale
gruppers nye våben mod over-
magten. Med deres egne ord fra
hjemmesiden www.ulydighed.dk:
"Civil ulydighed er aktioner, hand-
linger og en levemåde i hverda-
gen, hvor vi udfordrer magten.
(...) Civil ulydighed er at følge sin
samvittighed i en vanvittig verden.
Det er at holde fast i drømmene
når magtesløsheden truer med at
omfavne dem". 
Civil ulydighed er et alternativ til
den vold og hærgen, som de au-
tonome har brugt som våben
mod overmagten. Civil ulydighed
er eksempelvis at være på områ-
der, hvor man ikke har adgang, la-
ve graffiti eller på anden måde
‘drille’ myndighederne eller de
multinationale selskaber, som
myndighederne er i ledtog med.

Natten før demonstrationen for-
an Bella Centret var vi til et hem-
meligt møde på Christiania, hvor
der blev udleveret kæder og
spraymaling. Kæderne med hæn-
gelåse skulle samme nat anvendes
til at spærre hoveddøre i forskel-
lige banker i midtbyen og derefter
skulle der tegnes slagord på vin-
duer og mure på udvalgte bygnin-
ger. Denne aktion blev imidlertid
standset af politiet, der havde af-
spærret broerne fra Amager til
centrum og visiterede alle med
'autonomt udseende'. Sagen var
naturligvis klar for de mange akti-
vister. Der havde været en politi-
agent til stede under mødet. Poli-
tiet vidste præcis, hvad der skulle
foregå. Man kan ikke stole på no-
gen. Vi bliver alle overvåget. 
Paranoiaen er et konstant ele-
ment, og det er af samme grund
en uhyre vanskelig opgave jeg har
sat mig selv på: At undersøge
motivationerne bag den voldsom-
me modstand og de aggressive
aktioner, som de venstreradikale
grupper markerer sig med i for-
bindelse med topmødet i decem-
ber 2002. Tidspunktet er på man-

Banner med et  populært s lagord under fakkeloptog mod rac isme.  
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De venstreradikales politiske mid-
del er aktivisme. At være aktivist
er at kæmpe på gaden, udenom
parlamentet, for at vælte det poli-
tiske system. Disse fortrinsvis un-
ge venstreradikale bor næsten
udelukkende i København, og de
holder hovedsageligt til på Nørre-
bro. Den organisation, jeg fulgte
tættest, var ‘Globale Rødder’
samt en gruppe 'anarkister' med
løsere organisatorisk tilknytning.
"Globale Rødder" er en sammen-
slutning af mange forskellige - og
nu opløste - politiske venstrefløjs
grupperinger, der ikke rigtig er
samlet om den samme veloverve-
jede politiske teori, men i stedet
er samlet om bekæmpelsen af
den samme politiske fjende. Målet
er protest og på længere sigt en
socialistisk revolution, hvis kon-
krete udformning de færreste
havde lyst til at spekulere i. De
venstreradikale samles omkring
en dybfølt harme over en verden,
som i deres øjne er trukket i ret-

ningen af de ‘mørke kræfter’. Pro-
blemet er, i de venstreradikales
øjne, at politikerne i dag i for høj
grad tilgodeser kolde økonomiske
interesser og derfor er i lommen
på de multinationale selskaber,
der udbytter mennesker i den
Tredje verden, tvinger os til et
hæmningsløst forbrug og øde-
lægger den omgivende natur. 
De venstreradikales mål er lighed
og afskaffelse af den kapitalistiske
økonomi. Denne ekstreme socia-
listiske linie ønsker de imidlertid
ikke at gennemføre via de parla-
mentariske institutioner. Parla-
mentarismen er nemlig så infice-
ret af storkapitalens kontrol, at
det er et nyttesløst sted at føre
sin kamp. 
Christian siger: "Det parlamentari-
ske system laver de her regler el-
ler laver ting, eller det tager ikke
hånd om bestemte ting, og det
kan jeg ikke gøre så meget ved.
De laver de regler, og de har
tænkt sig at opretholde dem, og

ge måder både det bedste og det
værste tidspunkt at foretage
sådan en undersøgelse på. De er
tændte som aldrig før, men samti-
dig lukkede og skeptiske. Jeg må
blandt andet begive mig ud til mi-
ne kontakter på underlige tider af
døgnet, når jeg skal have korte
beskeder om de næste aktioner.
De vil ikke tale om det over tele-
fonen. Måske bliver de aflyttet. Jeg
bruger fra starten dæknavne i alle
mine notater og oplever hele ti-
den, at man må træde 4 skridt til-
bage, når man har gået 5. Mit
navn bliver tjekket på forskellige
internetbrowsere som blandt an-
det afslører mit medlemskab af et
(ikke-venstreorienteret) politisk
parti, og et øjeblik ser det ud til,
at det hele igen skal gå i vasken.
Jeg får dog genoprettet tilliden
men er hele tiden opmærksom
på, at jeg bliver overvåget, under-
søgt og mistænkt. 

Hvem bliver 'aktivist'?

Den store demonstration foran Bella Centret tager form. Vi henter forstærkninger på Christiania.
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irritationsmomenter i deres dag-
ligdag, som de sammenkobler
med den generelle globale uret-
færdighed. 

Den personlige kamp
Sociologen René Karpantschof
har netop understreget denne
personlige kamp i sine analyser af

det venstreradikale miljø. Ifølge
ham har den sociologiske analyse
alt for ofte været fokuseret på
identitet og ikke på de forskellige
problemer og begrænsninger, dis-
se unge mennesker oplever i de-
res liv. Ved at se den venstreradi-
kale bevægelse som blot et iden-
titetsfællesskab mister man imid-
lertid muligheden for at kunne
forklare, hvorfor de ikke bare
melder sig ind i en fodboldklub el-
ler et folkedanser-laug. For der er
en grund til at de netop blev en

del af en protestbevægelse. De
venstreradikale har nemlig ople-
vet, at livet har givet dem nogle
knubs og skrammer, og de identi-
ficerer sig på den måde med an-
dre af verdens ofre. Det gælder
ifølge de venstreradikale om at
‘forbinde kampene’ og således
opnå indsigt i det forhold, at den

kapitalistiske undertrykkelse gen-
nemsyrer alle elementer af livet
og er skyld i dårligdomme alle
steder i verden.
De politiske aktioner mod det sy-
stem, de foragter, giver de ven-
streradikale grupper en følelse af,
at de får noget af den tabte kon-
trol tilbage igen. Christian siger:
"Jeg tror lige præcis vores opgave
er at komme ind til den magtes-
løshed, som folk føler i forhold til
deres vrede eller frustration eller
utilfredshed. Det er at nå magtes-

de har tænkt sig at gennemtvinge
dem med vold, hvis folk bryder
dem". 
Fordi situationen er så håbløs, er
magtesløsheden blevet en moti-
verende kraft bag den ulovlige
modstand. De fleste venstreradi-
kale er startet i mere fredsomme-
lige politiske bevægelser, men har

oplevet, hvordan det politiske livs
magtkampe og ‘opdragelsen til
politiker’ ikke gav dem nogen fø-
lelse af, at de handlede og rent
faktisk forandrede verden til no-
get bedre. De mistede "troen" på
det parlamentariske system. 
De venstreradikale grupper retter
både deres harme mod de fattige
og undertryktes elendighed, men
har også blik for deres egen. Alle
kan de klage over konflikter med
politiet, for få penge, dårlige bolig-
forhold, arbejdsløshed og andre

Vi er standset få  meter fra  det gu le p last ikbånd der markerer grænsen t i l  Ingenmands land.  
Bemærk journa l i s terne der hele t iden var foran se lve demonstrat ionen.
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løsheden og så give dem en reel
mulighed for at handle." 
Desværre oplever de venstreradi-
kale gang på gang, at de er oppe
imod en enorm overmagt. Anar-
kisten Anna fortalte mig om, hvor
frustrerende det var at smadre en
McDonalds for kun at se den ny-
deligt genopbygget for forsikrings-
penge ugen efter. Kapitalisterne
har pengene til at gøre, hvad de
vil, og ‘systemet’ beskytter dem.
"Politiet er jo, håndlangere for un-
dertrykkerne, som i Danmark er
parlamentet og i større perspektiv
er EU, globaliseringen og kapitalis-
men" siger Anna og forklarer vi-
dere, hvordan kapitalismen hæn-
ger som en tung ‘dyne’ over os al-
le sammen. Vi sidder i hendes lille
ramponerede lejlighed, som hun
ikke ved, hvor længe hun har. Bo-
ligsituationen er håbløs for mange
af de venstreradikale. 
Anna ligner i udseende og påk-
lædning den prototypiske autono-
me, og hun tilhører en af de anar-
kistiske grupper, som er langt de
mest fjendtlige. Anarkisterne for-
binder i højere grad kampen mod
systemet med noget personligt
end de mere moderate venstrer-
adikale i Globale Rødder. Men
den personlige frustration er alli-
gevel til stede over alt. Hele tiden.
Magtesløsheden og kampen for at
komme den til livs er den røde
tråd i denne politiske kamp.

Den lange søvn
En hyppigt anvendt metafor for li-
vet under den kapitalistiske sam-
mensværgelse er forestillingen om
en lang mørk søvn. Annas tidlige-
re beskrivelse af kapitalismen som
en ‘dyne’, er bare et ud af mange
eksempler på denne forestilling.
Søvnen har ramt alle os, der ikke
har fundet ‘den røde tråd’ og den

store sammenhæng, og vi betrag-
tes i det venstreradikale sprog-
brug som ‘uoplyste’ og ‘zombier’.
Mine informanter kunne tale læn-
ge om, at aktioner med civil uly-
dighed havde til formål, at få folk,
der var ‘uoplyste’ og ‘faldet i
søvn’, til at ‘åbne øjnene’ ved at
‘flå dynen af dem’. Kapitalismens
imperium bliver i Tolkien versio-
nen til ‘mørket’, som dermed står
i kontrast til den vågnes (op)lyste
tilstand. På den måde kommer
der en nærmest religiøs afklaring,
når først verdens virkelige sam-
menhæng kan begribes. 
På Globale Rødders hjemmeside
står der: "Magtbaserne omgives
ofte af et euforiserende slør, der
skal forføre de mest lydige mod-
standere til at tage mørkets parti".
‘Sløret’ dækker som bekendt vo-
res øjne, og euforien svækker san-
serne. Verden er en illusion, og
Globale Rødder tilbyder mulighe-
den for at rive sløret af øjnene. 
Mange informanter talte med stor
glæde om det øjeblik, hvor de
forstod sammenhængen og der-
med fik deres politiske kald. Først
efter denne politiske opvågen for-
stod de magtens udspekulerede
spil. "Så mødes de i deres virk-
somhedsledergrupper med re-
daktørerne fra de store dagblade
eller andre indflydelsesrige perso-
ner, og der træffes beslutninger
om, hvordan den politiske dags-
orden skal være, eller hvilke ting
der skal ordnes." siger Christian
og tilføjer at man kun kan tilhøre
denne elite, hvis man er af en
særlig støbning og kan de særlige
koder, som kræves i dette politi-
ske system. Et politisk system,
hvor de ‘slipseklædte fede kam-
merater’ beslutter den politik,
som de venstreradikale føler, de
er uden indflydelse på. 

Ligesom religionen giver menne-
sket en følelse af en sammen-
hæng, en forklaring på lidelsen og
et løfte om, at de kaotiske begi-
venheder i verden har en sam-
menhæng, får de venstreradikale
en lignende religiøs indsigt i ver-
den, og den politiske omvendelse
er derfor et vigtig vendepunkt i
deres liv. Som i enhver anden re-
ligion må budskabet derfor ud til
de andre mennesker, der er fan-
get i materialismen og derfor ikke
har opdaget den næsten ‘åndelige’
dimension, man finder, når man
er oplyst. Som min informant Erik
siger det: "Jeg tror mange stiller sig
tilfredse med de ting, de omgiver
sig med, eller med det liv de nu
engang lever, fordi de ikke har
prøvet andet. Systemet er med til
at opretholde en eller anden falsk
virkelighed for den enkelte, og
det er et problem".

En følelse af magt
Der er noget behageligt og be-
kræftende ved at stå i en masse.
Skønt vi efter sigende lever i en
individualistisk tid, hvor hver er sig
selv nok, er der noget fundamen-
talt givende ved at tage del i en
samlet organiseret bevægelse. Mi-
ne informanter beskrev det for
mig, og jeg følte det selv. Skønt
jeg ikke selv tror på deres projekt,
og skønt jeg ikke engang tror de
med deres aktioner opnår noget
som helst politisk, så lærte jeg at
forstå deres begejstring for ‘de-
monstrationen’ og ‘aktionen’ som
form og fornemmelse. En for-
nemmelse af, at man er samlet
om at udrette et eller andet. En
‘yes power-agtig følelse’, som An-
na beskriver det. Et forsøg på at
undslippe magtesløsheden. 
Men selv under spektakulære be-
givenheder som konfrontationen
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ved Bella Centret og en efterføl-
gende lidt hårdere konfrontation
ved Vestre Fængsel den følgende
dag, havde jeg hele tiden det ind-
tryk, at politiet havde kontrol
over situationen. Konfrontationen
er på mange måder et typisk ek-
sempel på udveksling. Demon-
stranterne vil gerne have lov til at
lave ballade og spille med musk-
lerne men politiet vil bestemt hel-
ler ikke tabe ansigt. Ingenmands-
landet mellem politibilerne og

plastikbåndet er egentlig et meget
godt eksempel på netop denne
udveksling. Demonstranterne
brød båndet og gik ind i Ingen-
mandsland, men politibilerne lod
de være, og ingen kom ind på
Bella Centrets område. Ingen-
mandsland var så at sige den ‘va-
re’, politiet var parate til at give
demonstranterne mod, at de-
monstranterne bagefter forlod
stedet. Politiet lod demonstran-
terne bryde plastikbåndet. De

havde hele tiden regnet, med at
demonstranterne ville gøre net-
op det - og intet andet. Strategi-
en var en succes. 
De venstreradikale kan til de-
monstrationen få fornemmelsen
af det, man i socialvidenskaber-
ne kalder for ’empowerment’.
En følelse af, at man har indfly-
delse på de omstændigheder,
som påvirker én udefra. Derfor
gør det måske ikke så meget, at
man reelt ikke ændrer på noget
ved demonstrationen, og at ak-
tionen bliver et velorganiseret
teaterstykke, der kun på overfla-
den virker anarkistisk og vildt.
Demonstrationens formål er så-
ledes også - og måske først og
fremmest - noget dybt person-
ligt, der handler om at bekræfte
følelsen af, at man i fællesskab
kan udpege fjenden og over-
magten, og at man er flere om
det. Ved ikke at være i konkret
kontakt med magten men kun
overvære den på afstand kan
man bibeholde den konspirati-
onstænkning, der sætter en uo-
verskuelig verden og dens uo-
verskuelige konsekvenser ind i
en ramme, hvor det hele giver
mening. Igennem demonstratio-
nen bekræfter man ‘den røde

tråd’ i kampen og sætter et kon-
kret ansigt på fjenden. Egentlig er
det ikke målet i sig selv at vælte
fjenden. Derfor taler de venstrer-
adikale også sjældent om konkre-
te revolutionære planer. Det
handler om ‘bevidstgørelse’ af sig
selv og af andre, om at finde sam-
men og om indsigten i, at verden
er noget andet end den giver sig
ud for at være. 

‘United against The New
World Order’
Konspirationsteorier om hemme-

Demonstrat ionens ‘spydspidser ’  med skumgummidragter og sk jo ld
med fastspændte ‘bader inge’ .  
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lige klubber for rige mænd, der
mødes og lægger planer for, hvor-
dan verden skal styres, kan man
betragte som en moderne myte
om verden. Ifølge antropologen
Jane Parish kan det komplekse liv
i den postmoderne verden, hvor
mennesker er forbundet med
hinanden på uoverskuelige må-
der, gøres mere begribelige, hvis
man anvender konspirationsteori-
ernes forsimplede forklaringsmo-
deller. 
Konspirationsteorierne er nor-
malt noget, man forbinder med
den yderste politiske højrefløj.
Journalisten Jon Ronson har i den
ret underholdende bog "THEM -
adventures with extremists" fulgt
racistiske galninge, fanatiske musli-
mer og paramilitære oprørsgrup-
per i USA og Europa og doku-
menteret deres fascinerende fo-
restillinger om verdens indretning.
Der er galoperende paranoia for
alle pengene, og man hører
blandt andet om kæmpereptiler
og jødiske okkulte selskaber, der
efter sigende skulle være verdens
virkelige ledere. I modsætning til
de Globale Rødder med Tolkien
parodien betragter disse ekstre-
mister ikke bare de fantastiske fo-
restillinger som en metafor for
verdenssituationen, men som
ramme alvor. De hemmelige sam-
menslutninger går under navne
som ‘The Bilderberg Group’ og
‘The New World Order’. Den
sidste betegnelse er særligt 
interessant. Begrebet ‘The New
World Order’ er nemlig på ingen
måde patenteret af højrefløjen,
skønt det oprindeligt stammer fra
præsident George Bush Senior og
beskriver den ny æra efter den
kommunistiske verdens kollaps.
‘United against The New World
Order’ var et fast slagord under

alle de demonstrationer, jeg del-
tog i sammen med de venstrera-
dikale, og betegnelsen anvendes
hyppigt i disse gruppers materiale.
Der er tilsyneladende visse lighe-
der i politiske ekstremers tanke-
sæt. 
Verden bliver et meget lettere
sted at leve i, hvis man kan skabe
en forståelig ramme om de ting,
man oplever, samt den nød og
elendighed, man ser i TV eller op-
lever i sit eget liv. Hvis denne
ramme, udover en fortolkning, til-
med rummer en mulighed for, at
man i samlet flok kan ændre på
disse uretfærdigheder, står man
med et ideologisk universalværk-
tøj, der minder betænkeligt meget
om en decideret religion. Et løfte
om indsigt såvel som frelse, oplys-
ning, opvågning og en apokalyp-
tisk revolution. 
"Der er folk, som bliver ved at re-
flektere over tingene og finder en
eller anden rød tråd i lige meget
hvad de beskæftiger sig med. Hvis
man først er kommet dertil, så er
man kommet langt, og så tror jeg
ikke der er nogen, der falder tilba-
ge" siger Erik til mig under et at
mine interviews op til de store
demonstrationer. Erik er en af de
ledere, som officielt ikke findes,
da organisationen formelt set ar-
bejder med en flad struktur.
Næste dag ser jeg ham stå på
toppen af en lastbil, mens han
hujende afbrænder et blåt flag
med 12 gule stjerner foran en lige
så begejstret menneskeflok. "Jeg
har været til mange demonstrati-
oner, hvor det virkelig har kørt op
og ned af ryggen på én, og hvor
man har tænkt, at det er fandeme
fedt, vi er så mange om det. Jeg
mener, det er os, der sætter dags-
ordenen, vi har et budskab, og vi
er fandeme mange om det".

Demonstrationerne i København
under topmødet var på ingen må-
de af samme kaliber eller omfang,
som dem man tidligere havde set
i Genova og Göteborg. Jyllands
Posten beskrev aktionerne med
overskriften "Tre kvarters uro på
tre dage". Nogle af mine inform-
anter var skuffede over, at aktio-
nerne var så 'tandløse', og at det
var lidt for tydeligt, at man havde
aftalt for mange spilleregler med
politiet. Men det havde været
sjovt, spændende og en dejligt
bekræftende oplevelse. En utrolig
fornemmelse af at være en del af
en stor varm masse på en tåget
kold vinterdag mens planerne for
fremtiden bliver lagt af slipsedren-
gene i 'borgen' på den anden side
af disen. "United against the New
World Order" skriger vi i kor, og
lige i det øjeblik får jeg fornem-
melsen af, at vi faktisk ændrer 
historien, og et øjeblik er kulden
væk. 

Videre læsning;
Karpantshof, R. "Review-essay". I:
Dansk Sociologi, nr. 3 s. 84-96,
Dansk Sociologiforening 1997
Ronson, J. "Them - adventures with
extremists". Picador, London 2001

DENNIS NØRMARK, BA I ETNO-
GRAFI OG SEMIOTIK, HAR NETOP
FÆRDIGGJORT SPECIALE OM
"KOGNITIV ANTROPOLOGI" VED
AFDELING FOR ETNOGRAFI OG
SOCIALANTROPOLOGI, AARHUS
UNIVERSITET. ARBEJDER SOM
HØJSKOLELÆRER. 

fotos, Susanne Ade lhardt
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måske er fjernt beslægtet med
finsk. Den finske sprogforsker og
professor i indologi, Asko Par-
pola, udførte eksempelvis i
1970erne et forsøg på at tolke
Induskulturen og dens skriftlige
efterladenskaber udfra en ide om,
at Indusfolket kunne være de dra-
vidiske folks stamfædre. De æld-
ste sydindiske sprog kunne såle-
des være en nøgle til at tolke de
mange segl med skrifttegn på, der
stammer fra Induskulturen, og
som man har fundet i både Pakis-
tan og Indien.  
En af de indiske forfattere, som
stærkest har fremført tanken om
Induskulturens ariske oprindelse
er N.S. Rajaram, som er uddan-
net ingeniør i USA med speciale i
computerteknologi. Sammen

diske hindu-fundamentalister ba-
serer deres ideologi på det ariske,
opstår der et problem, når de
skal forsøge at få inddraget de
sydindiske folk i deres ideologiske
forsøg på at samle Indien på et
racemæssigt og sprogligt grund-
lag, som bygger på, at alle indere
nedstammer fra arierne. 
Baggrunden for uoverensstem-
melserne er, at de fire sydindiske
delstater Karnataka, Andhra Pra-
desh, Kerala og Tamil Nadu be-
bos af folk, som regner sig for at
tilhøre en helt anden race end
den ariske, nemlig den dravidiske.
Deres sprog tilhører tillige en helt
anden sprogfamilie, den dravidi-
ske, som sprogforskere ikke me-
ner har noget med indoeuro-
pæiske sprog at gøre, men som

Der hersker i dag en bitter
strid om, hvilke af Indiens et-

niske grupper, der nedstammer
fra Indusfolket, grundlæggerne af
den ældste højkultur i Sydasien
beliggende i området omkring In-
dusfloden i det nuværende Pakis-
tan og Nordindien. Dette hænger
sammen med den opblomstring,
som de hindu-nationale kræfter
har haft i Nordindien, og den
vægt der lægges på den race-
mæssige arv fra arierne, det folk
som for cirka 3000 år siden me-
nes at have vandret fra Centrala-
sien og ind i Nordindien, idet de
medbragte det indoeuropæiske
sprog sanskrit. Fra sanskrit stam-
mer en lang række moderne nor-
dindiske sprog, såsom hindi, ma-
rathi og bengali. Men når nordin-

KAMPEN OM

INDUS Cirklen på kortet 
markerer Induskulturens
omtrentlige udbredelse

Konspiration04.qxd  18-12-2003  13:24  Side 26



J O R D EN S FO L K 4 / 2 0 0 3 27

to amerikanske indologer, Micha-
el Witzel og Steve Farmer, som
kaldte det hele et fupnummer, og
afslørede, at Rajaram havde pro-
duceret falske data. Især var der
et segl med en tydelig tegning af
en hest, som siden viste sig at

være et 'computer-forbedret'
knækket segl, hvor man oprinde-
lig så noget, som formentlig var
bagkroppen af en tyr, men Raja-
ram havde gjort billedet 'færdigt'

med en indisk palæograf, Dr. Na-
twar Jha, udgav han i 1999 bogen
"The Deciphered Indus Script",
som indeholder et stort antal
'dechifrerede' tekster fra Indus-
dalen. Disse viser sig, ifølge de to
forfattere, at være skrevet på et
gammelt arisk sprog, som ligger
tæt på det sprog, som de vediske
tekster er forfattet på. Bogen
vakte international opsigt, for nu
havde forskere forsøgt at tyde In-
dusskriften i snart 80 år uden rig-
tig at komme ud af stedet, og
pludselig havde disse to raske in-
dere bare sådan tydet det hele.
Internettet sydede af aktivitet, og
avisdebatter om sagen tog fart. I
den indiske avis "The Hindu" uds-
pandt sig en polemik, hvis hoved-
aktører var N.S. Rajaram kontra

som en hest. Således havde han
kunstigt 'produceret' et afgøren-
de bevis for, at hesten var kendt
af Indusfolket, og det var et vigtigt
punkt, idet de vediske ariere red
på heste, og hesten spillede en
meget stor rolle i deres kultur og
religion. Men hidtil havde man
kigget forgæves efter afbildninger
af heste blandt de mange tusinde
fund af segl. I dette materiale er
der ellers afbildet et righoldigt
udvalg af de dyr, som levede i In-
dusdalen for 4500 år siden, så
hvis der havde været heste, så
burde de vel egentlig dukke op
på seglene. Men Witzel fandt
frem til kilden til 'heste-seglet' og
viste, at det var en forfalskning,
som omgående fik det spøgeful-
de navn "Piltdown hesten", efter

af LARS KJÆRHOLM 

KULTUREN

'Heste-seglet' eller "Piltdown hesten".
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hans tydningsforsøg af Indusskrif-
ten. Indiske modstandere affærdi-
ges som 'venstreorienterede in-
tellektuelle'. Så er de sat på plads.
Det er svært at forstå, hvordan
en mand som N.S. Rajaram kom-
mer ind i sådan en paranoid
vrangverden, og hvad han ønsker
at opnå med sin chauvinistiske og
fjendtlige holdning til andre religi-
oner, men det er bemærkelses-
værdigt, at mange af hans slags,
som netop nu er med til at op-
bygge en paranoid holdning
blandt hinduer, som er uddannet
i Vesten og for de flestes ved-
kommende bor og arbejder i
vestlige lande. 
Arierne vandrede fra Nordindien
videre til Europa, hvorfor de fle-
ste europæiske sprog tilhører
samme sprogfamilie som de nor-
dindiske sprog, den indoeuro-
pæiske sprogfamilie. Det passer
imidlertid helt fint ind i Rajarams
historietolkning, at den ide, at de
dravidiske sprog og de dravidiske
folk er helt uden forbindelse med
de nordiske indoeuropæiske folk
og racer, først blev lanceret af
vestlige lærde. Disse vestlige lær-
de som fandt det umuligt at se
nogen forbindelse mellem for ek-
sempel sanskrit og tamil, selvom
tamilerne selv troede, at tamil var

en slags meget dårligt og forvan-
sket sanskrit. Men folk som den
danske sprogforsker Rasmus Rask
begrundede i det 19. århundrede
forskellen mellem de to sprog-
områder med totalt forskellig
lingvistisk oprindelse. Det var en
ide, som de sydindiske folk tog til
sig, og som de brugte til at grund-
lægge dravidiske bevægelser og
partier. I mere end 30 år har der
været dravidiske partier ved mag-
ten i Tamil Nadu, fordi den loka-
le befolkning tillægger deres særli-
ge sprog og kultur stor betydning.

Sanskrit og Indiens enhed 
Kampen er især hård, når politi-
kere i Nordindien taler om at in-
troducere hindi som Indiens ene-
ste nationalsprog. Tamilerne op-
fatter det som kulturel imperialis-
me og undertrykkelse fra nord-
indernes side. Efterhånden som
hindu-fundamentalisterne forsøg-
te at sprede deres ideologi over
hele Indien, gik det op for dem,
at der var et lille problem - nem-
lig at de ikke så let kunne få syd-
inderne med, fordi de jo så sig
selv som dravider og derfor for-
skellige fra de nordindiske og ari-
ske folk. Hvad gør man så som
hindu-fundamentalist i den situa-
tion? Der er i udgangspunktet to

affæren med det forfalskede 'mis-
sing link' kranie.

Den kristne-indologiske
sammensværgelse mod
Indiens enhed
Men udover at være en forfalsk-
ning er N.S. Rajarams tekst også
gennemsyret af en temmelig ag-
gressiv fjendtlig holdning til kri-
stendommen, kristne missio-
nærer og vesterlændinge i almin-
delighed. Hans budskab er, som
Witzel formulerer det, anti-mus-
limsk, anti-kristent, og anti-indo-
logisk. Derudover har hans arbej-
de en klar tilknytning til hindutva
bevægelsen i Indien, som arbej-
der for at etablere et politisk sty-
re på hinduistisk grund, en slags
kulturelt og hegemonisk hindu-
styre. Rajaram afviser alle argu-
menter fra vestlige indologer, for-
di han mener, at de ligger under
for en 'kristen-kolonial mentali-
tet', som gør, at man blot kan af-
færdige dem. At Rajaram er anti-
kristen og paranoid i sit syn på
kristendom og vesterlændinge i
almindelighed afspejles i titlen på
en af hans bøger: "Christianity's
Collapsing Empire and its Designs
in India". Rajaram er overbevist
om, at der er en international
sammensværgelse, som modstår
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have haft som motiv at splitte og
underkue 'det indiske folk'. Men
hvis man kan overbevise tilstræk-
kelig mange indere, kan argumen-
tet bruges som et politisk middel
til at samle indere om den hindu-
fundamentalistiske ideologi. Sam-
tidig kan man også få bugt med
den, for nordindiske hindu-funda-
mentalister ubelejlige, teori, at In-
dusdalens indbyggere kunne have
været et andet folk end det ari-
ske. Derfor er en række nordindi-
ske historikere og sprogfolk be-
gyndt at udgive en lang række
bøger om Indusdalen og dens
kultur og skrift, hvori det simpelt-
hen påstås, at Indusfolket var ari-
ere, og deres sprog derfor be-
slægtet med sanskrit. Hvis man
som læser skulle falde over
bøger, som postulerer at have
'tydet' Indusskriften og sproget,
eller som har titler som "The In-
dus Script Deciphered" eller lig-
nende, bør man derfor være på
vagt overfor denne politisk moti-
verede bølge af forskningsmæssig
uvederheftighed. For eksempel
postuleres det i bogen "The Se-
cond Coming of the Arians", at
de folk, som boede i Indusdalen
og skabte dens kultur og skrift-
sprog i det nuværende Pakistan
og Indien, var ariere, og den ari-

muligheder: Man kunne fjerne
det ariske og racistiske element
fra sin ideologi, så der blev plads
til folk af andre racer og sprog-
ætter. Eller også kunne man helt
fjerne det skel mellem Indiens fol-
keslag, som denne klassifikation
imellem ariere og dravider ska-
ber. Man kunne jo for eksempel
påstå, at der slet ikke findes en
dravidisk sprogæt og dermed in-
gen dravidiske folk, at alle indere
er ariere, og at den klassifikation
imellem ariere og dravider, som
jo først kom fra vestlige lærde,
blot blev opfundet for at splitte
det indiske folk, så det blev lette-
re at undertvinge for de britiske
imperialister. Dermed dukker en
sammensværgelsesteori op, som
slår alle, også vestlige, sprogfor-
skere i hartkorn, hvis de altså tilla-
der sig at mene, at der findes to
sprogstammer i Indien, nemlig
den ariske og den dravidiske. Det
betyder endvidere, at vor berøm-
te landsmand Rasmus Rask på en
eller anden måde må have været
med i en international sammens-
værgelse imod 'det indiske folk'.
Det virker som en kraftig selv-
modsigelse, at antyde, at de per-
soner, som lancerede de dravidi-
ske sprog som en særskilt sprog-
æt i det 19. århundrede, skulle

ske folkevandring, som man me-
ner har fundet sted i det første
årtusind f.v.t. blot var den anden
bølge af ariske folk. Ergo var In-
dussproget arisk.
Og ergo er Asko Parpolas forsøg
på at tyde Indussproget som
værende dravidisk forkert. Her-
med indlemmes den sagesløse
sprogforsker Asko Parpola ligele-
des i den påståede 'internationa-
le sammensværgelse' imod det
indiske folk. Men inden vi vender
tilbage til denne strid, vil det nok
være nyttigt at opsummere gan-
ske kort, hvad man ved om Indu-
skulturen og sproget.

Induskulturen
Mellem cirka 2500 og 1800 f.v.t.
blomstrede en rig og mægtig
agerbrugs- og handelskultur i In-
dusdalen i det nuværende Paki-
stan. Den voksede gradvist frem
fra en fortid, hvis grænse typisk
skubbes endnu nogle århundre-
der tilbage i tiden, hver gang ar-
kæologerne foretager nye ud-
gravninger. Indtil 1920 var Indus-
kulturen glemt, men i dag har den
indtaget sin plads ved siden af
den ægyptiske og den sumeriske
kultur, som et af oldtidens store
flodriger. Faktisk dækkede Indus-
kulturen så langt det største om-
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råde, indenfor hvilket der her-
skede en forbløffende ensartet
kultur.
Tolkningen af, hvad der skete, da
arierne kom til Sydasien forlyder:
Et sted mellem 1500 og 900 f.v.t.
trængte horder af beredne krige-
re og hyrder fra Centralasien via
Afghanistan ind i Indusdalen i det
nuværende Pakistan. Her boede
et folk af bønder og handels-
mænd, som igennem årtusinder
havde bygget store byer, skabt et
af verdens ældste skriftsprog og
drevet handel så langt væk som i
det gamle Mesopotamien. De
barbariske ariere havde kun for-
agt tilovers for de blødsødne, ci-
viliserede handelsfolk, og med
deres rytterhære og skarpe sværd
udryddede de indbyggerne i In-
dusdalen og lagde byerne øde.
Hvor skibe lastet med kostbare
træsorter, olier, og halvædelstene
før havde færdedes, der åd nu

Øvers t : Man ved ikke med
s ikkerhed hvad den runde
konstrukt ion har  været  brugt
t i l ,  men den ka ldes a f  nog le
'c i tade l let ' .  Harappa ,  den
ene a f  de to s tore Indusbyer .

Midten : Disse runde kon-
strukt ioner a f  so l tørrede
mursten har  mul igv i s  være
brugt  som tærskep ladser .
Harapppa .

Neders t : En næsten 4000 år
gammel  ve j  a f  so l tørrede
sten f ra  Mohenjo Daro ,  den
anden a f  de to s tore Indus
byer .
Foto ,  Lars  K jærholm.
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gribbene lig mellem ruinerne.
Hermed gik den første oldindiske
højkultur, en af verdens ældste, til
grunde og blev dækket af støv og
glemsel, indtil de sensationelle
udgravninger i 1920erne igen
fremdrog de store oldtidsbyer
Harappa og Mohenjo Daro og
fastslog, at de var cirka 4500 år
gamle.
Sådan forestillede man sig, da de
første overraskende fund blev
gjort, at Induskulturen var gået
under. Men det skyldes, at man
dengang først fik øje på de store
byer, og at man bemærkede ty-
delige spor efter massakrer, som
sikkert er udført af de invaderen-
de ariere. Men i dag har arkæolo-
gerne et langt mere nuanceret
billede af Induskulturen og dens
historie. Man mener nu, at de
store byer var forladt af de folk,
der havde bygget dem, længe før
arierne kom. De stakler, som
faldt som ofre for ariernes sværd,
har været omstrejfende folk, som
levede som hulemennesker i de
forladte byer. Men hvorfor blev
de store og velanlagte byer for-
ladt, og hvor forsvandt Induskul-
turen hen?

Induskulturen gik ikke under
Induskulturens agerbrug beroede
på den naturlige vanding, som In-
dusflodens årlige oversvømmelse
bragte med sig. Man mener i dag,
at både her og i Mesopotamien
blev der efterhånden aflejret så
meget salt, at jorden blev udyrke-
lig. Derfor flyttede Indusdalens
beboere ud fra de store byer og
bevægede sig længere mod syd
og vest og byggede mindre byer.
Disse mindre og senere centre
har man nu fundet og udgravet
en del af, og derved er de første
visioner om Induskulturens plud-

selige undergang ved en invasion
af blodtørstige ariske krigere op-
givet. En anden teori går ud på, at
klimaet blev mere tørt omkring
1800 f.v.t., og at dette var årsagen
til at, de største bysamfund blev
opgivet. 
Sydasien er et meget stort geo-
grafisk område, og mens arierne
langsomt trængte fra Induslandet
i vest henover Gangessletten i
østlig retning, så har Induskultu-
ren overlevet i århundreder efter
ariernes invasion i relativ ube-
mærkethed mod syd i de nu-
værende indiske delstater Gujarat
og Maharashtra. Der har dog helt
sikkert fundet en kulturel udvek-
sling sted mellem de ariske hyr-
der og de langt mere sofistikere-
de oprindelige indbyggere i Indi-
en og Pakistan.

Indusfolket gåder
Hvem var Indusfolket egentlig?
Herom strides de lærde. Efter-
som alle historiske vidnesbyrd ty-
der på, at den dominerende fol-
keæt og sprogæt i oldtidens Indi-
en var dravidisk, er det rimeligt at
antage, at de folk, som skabte
handelsimperiet i Indusdalen, det
største sammenhængende kultur-
område i verden på den tid, må
have været dravidiske. For det
første findes der i dag i afsides
egne af Pakistan og Nordindien
folk, som taler dravidiske sprog,
og for det andet er den domine-
rende sprogstamme i Sydindien i
dag dravidisk. Dette stemmer
overens med, at arierne aldrig
rigtig erobrede Sydindien men
kun påtvang Nordindiens urbe-
folkning sit indoeuropæiske
sprog. At det forholder sig sådan,
er den dominerende  holdning
blandt sydasienforskere udenfor
Indien. Men i Nordindien er der

mange, som ikke bryder sig om,
at de mørklødede sydindiske dra-
vidiske folk sådan skal have æren
for den store og glorværdige for-
tid, som Induskulturen jo er et
vidnesbyrd om. Der findes nor-
dindiske forskere, ariernes efter-
kommere, som argumenterer så-
ledes: Ganske vist var der en arisk
invasion for omkring 3000 år si-
den, men man kan ikke udelukke,
at ariske folk vandrede ind i Syda-
sien længe før og der grundlagde
en højkultur. Her kan man holde
sig det berømte eksempel med
tydningen af Linear B skriften for
øje. Dette er en gammel my-
kensk skrift, som alle var overbe-
vist om ikke kunne være græsk,
netop fordi denne kultur gik til
grunde efter en stor græsk folke-
vandring. Den engelske arkitekt
og oldtidsforsker Michael Ventris
gættede på, at den kretiske og
mykenske kultur alligevel var
græsk, og fordi han gættede rig-
tigt, var han med eet slag i stand
til at tyde skriften. Men i tilfældet
med Induskulturen er der ingen
andre end de nordindiske forske-
re, som tror på, at Induskulturen
skulle være et gammelt arisk kul-
turlag. En af de mest kendte In-
dusforskere, førnævnte Asko Par-
pola, afviser teorien om, at Indus-
folket skulle være ariere. Han
henviser til, at arierne var et hyr-
defolk, for hvem hesten betød
utrolig meget. Men i hele det bil-
ledmateriale, der er overleveret
på krukker og seglsten fra Indus-
kulturen, findes der som sagt ikke
eet eneste billede af en hest,
hvorimod man ser afbildninger af
så at sige alle andre større dyr,
såsom okser og næsehorn, som
levede i området på den tid. I lig-
hed med de fleste andre eksper-
ter i Vesten mener Parpola, at In-
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dusfolket var dravider, og at nøg-
len til at tyde deres gådefulde
skrift skal søges i de dravidiske
sprog, det vil sige tamil, det ældste
dravidiske sprog, samt malayalam,
telugu, tulu og kanaresisk - sprog
som tales i Sydindien i dag. På
tamil har man inskriptioner, som
går tilbage til umiddelbart før vor
tidsregning, så her er der altså en
rimelig god chance for at finde et
spor tilbage til Indussproget. Hvis
man nogensinde skal have en
chance for at tyde Indusskriften,
er man nødt til at gætte - og gæt-
te rigtigt - hvad slags sprog det
var. Hvis der er tale om et sprog
af en nu uddød sprogæt, er der
intet at stille op, og det vil for altid
forblive en gåde, ligesom for ek-
sempel etruskisk. Men hvis for-
modningen om, at det er et dravi-
disk sprog, er rigtig, har man en
nøgle, som måske kan åbne døren
til dette ældgamle skriftsprogs
hemmeligheder. Men bortset fra
de to stridende teorier om Indus-
folkets etniske tilhørsforhold, er
der jo en tredje mulighed, som in-
gen af parterne i diskussion synes
at have overvejet: Det kunne me-
get vel tænkes, at i det meget sto-
re område, som Induskulturen
dækkede, har der været talt man-
ge forskellige sprog, og at samtlige
disse sprog kunne tilhøre nu ud-
døde sprogstammer. Der er nem-
lig intet til hinder for, at flere for-
skellige sprog har kunnet skrives
med de samme tegn.
Parpola gætter på, at der har
været tale om en såkaldt logogra-
fisk skrifttype. Det vil sige, at man
skal læse tegnene som en rebus.
Hvert tegn repræsenterer et helt
ord, som måske består af en eller
flere stavelser. Et givet ord udtryk-
kes af et billede af en ting, som
har samme lydværdi som det ord

man vil udtrykke, men som bety-
der noget helt andet. Selvfølgelig
kan man godt forestille sig, at or-
det betyder det samme, som det
tegnet er et billede af, men ellers
er princippet det samme som i en
rebus. Der findes endvidere nogle
tegn, som kaldes determinanter,
eller determinativer, som man og-
så kender fra andre af oldtidens
sprog, og hvis funktion er at 'beg-
rænse' det område, som tegnet
skal dække i den givne sammen-
hæng, altså en slags ledetråd i re-
busen. Der må altså have været
nogle homofone ord, ord som lød
ens men betød forskellige ting, og
derfor måtte man give læseren et
vink om, hvilken af de forskellige
mulige betydninger, tegnet i den
givne sammenhæng skulle repræs-
entere.

Kan Indussproget tydes?
Der er fundet et meget stort antal
segl eller seglaftryk, som viser
hvordan Indusskriftens tegn så ud,
men der er aldrig fundet en sam-
menhængende tekst, som udgør
noget, man kunne kalde et egent-
ligt sprog. Derfor vil det, som Par-
pola gør opmærksom på, ikke
være muligt at dechifrere Indus-
sproget, for der findes faktisk ikke
overleverede tekster. Det, man
finder, er korte sekvenser af tegn
på segl, og der er formentlig tale
om navne på personer: Navnet
på afsenderen af den vareballe,
som seglet sad på, og måske også
navnet på modtageren. Inskriptio-
nerne er så korte, at der ikke er
noget decideret sprog at dechifre-
re. Det gør Parpola klart og tyde-
ligt opmærksom på, og han har
således aldrig påstået at han har
'dechifreret' Indussproget og skrif-
ten. Det kan man kun, hvis man
har længere tekster, og hvis man

kan gætte, hvilken sprogfamilie det
tilhører. Hvis det tilhører en ud-
død sprogfamilie er 'nøglen' gået
tabt, og det vil for altid være umu-
ligt at tyde det. Det, Parpola har
gjort, er at fremsætte nogle anta-
gelser om, hvordan visse af tegne-
ne kunne tydes - hvis Indusspro-
get altså var dravisk - men han
ledsager dem med den advarsel,
at det jo for altid kun vil være
plausible gæt, så længe man ikke
har rigtige tekster fra Induskultu-
ren.
Man bør vogte sig for bøger fra
nordindiske hindu-fundamentali-
sters hånd, som postulerer at ha-
ve tydet Indusskriften, og som er
fulde af færdigtydede tekster og
lange sætninger, for intet tyder på,
at der kan have stået længere sæt-
ninger på de ret korte seglinskrip-
tioner. Også det faktum, at der ik-
ke findes afbildninger af heste på
de fundne segl tages op af hindu-
fundamentalisterne, som påstår, at
der faktisk er fundet masser af
segl fra Induskulturen med afbild-
ninger af heste. Grunden til, at
man ikke kan få dem at se, er na-
turligvis den internationale sam-
mensværgelse, som vil tolke Indu-
skulturen som dravidisk. Næsten
alle indologer i Vesten holder sig
imidlertid i dag helt udenfor den-
ne diskussion, fordi den er blevet
så politiseret og betændt. Der er
kun én vestlig sanskritist, David
Frawley, som støtter hindu-funda-
mentalisternes påstande om den
ariske oprindelse af Induskulturen,
og hans navn bliver der da også
henvist flittigt til på deres Internet-
sider. Men som man ser, er kam-
pen om fortiden i det hele taget
blevet meget politisk, polemisk og
rigtig beskidt i Indien, fordi den
skal bruges til at legitimere nuti-
dens religiøse fundamentalisme. 
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Internetsider om Indusdal-debatten: 
http://www.frontlineonnet.com/fl17
20/17200040.htm
http://www.hindu.com/thehindu/op/
2002/06/25/stori-
es/2002062500030200.htm

LARS KJÆRHOLM ER LEKTOR I
ANTROPOLOGI VED AARHUS
UNIVERSITET OG HAR SIDEN
1971 UDFØRT EN RÆKKE FELT-
STUDIER I INDIEN, PRIMÆRT I
TAMIL NADU OG PÅ FILIPPINER-
NE OG  HAR PUBLICERET EN
DEL ARTIKLER BASERET PÅ DISSE
STUDIER.

Øvers t : Uds igt  t i l  'Det Store Bade-
an læg'  i  Mohenjo Daro .  Der er  ta le
om et  omhygge l ig t  konstrueret  bas-
s in  med sø j legange og n icher he le
ve jen rundt om, og der har  s ikkert
været  et  tag over .  Man har  gættet
på ,  a t  dette badean læg både havde
en rent  hyg ie jn i sk  funkt ion ,  men at
det  også kunne v i se hen t i l  ku l t ,
hvor badet  sp i l lede en re l ig iøs  ro l -
le ,  sådan som man ser  det  i  senere
t iders  h indu isme.  Man ser  i  for-
grunden hvor nøjagt ig t  og ve lkon-
strueret  k loaker og vandledn inger
har  været  i  Indus t idens s tore by .
Den store runde bygn ing i  baggrun-
den er  konstrueret  langt  senere
ovenpå ru inerne a f  Mohenjo Daro ,
og det  er  en buddhis t i sk  s tupa ,  som
måske er  bygget  før  vor t idsreg-
n ings  begyndelse .

Midten : 'Det Store Badean læg'  i
Mohenjo Daro f ra  en ande v inke l ,
hvor man ser  hvor s tort  an lagt  byg-
n ingen er ,  hv i lket  tyder på at  den
har sp i l le t  en v ig t ig  ro l le  i  byens l i v .

Neders t : en ve lbevaret  overdækket
k loak f ra  Mohenjo Daro .
Foto ,  Lars  K jærholm.
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Når man opholder sig steder,
hvor livet er præget af per-

manent overvågning, overhængen-
de livstruende fare og sammen-
brud af samfundets normalitet -
fundamental eksistentiel usikker-
hed - kan konspirationsteorier ikke
betragtes som eksotiske kuriosa.
Når et samfunds kollektive forestil-
linger om, hvorfor verden er, som
den er, ikke længere synes pålideli-
ge og tilstrækkelige, søger man ef-
ter nye forklaringsmodeller, som
kan skabe en sammenhæng, der
kan give mening til det tilsynela-
dende meningsløse, og som udpe-
ger en ‘rationel’ årsag til irrationel-
le begivenheder. Befolkningen i Ka-
shmir længes efter fred efter fjor-
ten års væbnet kamp mellem utal-

lige grupper og indiske sikkerheds-
styrker. Titusindvis af mennesker
er blevet dræbt, mange er forsvun-
det, økonomien er fuldstændigt
ødelagt, og regionens særprægede
kulturelle arv, som byggede på re-
ligiøs tolerance og synkretisme, er
under voldsomt pres. Indien, Pakis-
tan, Hurriyat Conference - sam-
menslutningen af modstandsgrup-
per: alle taler om, at de ønsker en
politisk løsning. Men hver gang der
synes at komme lidt bevægelse i
de fastlåste positioner, hver gang
der er udsigt til, at en dialog kom-
mer i gang, åbnes ilden over
grænsen, eller der finder et spekta-
kulært selvmordsangreb eller en
massakre sted. Alle siger, de øn-
sker fred, men hvem er det så, der

holder gang i konflikten, der puster
til ilden? Hvem er tjent ved kas-
hmiriernes ulykke? Svaret, man of-
te hører i Kashmir, er, at der vist er
mange.

Verdens farligste sted?
I foråret 2002 var medierne i store
dele af verden optaget af den vok-
sende spænding langs grænsen
mellem Indien og Pakistan. På beg-
ge sider var der trukket op mod
en million tropper sammen, og
retorikken var ikke til at tage fejl af:
Indien truede med at gå til angreb,
medmindre Pakistan satte en stop-
per for det, den indiske regering
kaldte for Pakistans ‘støtte til ter-
rorister’. Den umiddelbare anled-
ning til denne nye optrapning af en

HVEM ØNSKER KRIGEN 
I KASHMIR?

af MARTIJN VAN BEEK

RUMOURS OF SPRING - THEY LAST FROM DAWN TIL DUSK -
ALL EYES DECYPHER BRANCHES FOR BLOSSOMS.
"Ghazal", Agha Shahid Ali
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konflikt, der allerede var 56 år
gammel, var et angreb på det indi-
ske parlament i New Delhi i de-
cember 2001. Angrebet var udført
af medlemmer af en af de utallige
grupper, der siger, at de kæmper
for at ‘befri’ Kashmir fra Indiens
overherredømme. Den store in-
teresse fra ‘verdenssamfundet’
skyldtes, at både Indien og Pakistan
er atommagter, og at de har været
i krig om Kashmir fire gange før; i
1947, 1965, 1971 og 1999. Fryg-
ten for et nukleart slagsmål var så
stor, at FN trak sit personale tilba-
ge fra New Delhi, og de fleste
vestlige lande udsendte skarpe ad-
varsler mod at rejse til landene.
Grebet af panik rejste mange
udenlandske statsborgere ud af

landene, hjulpet af ekstra fly, der
var sendt for at evakuere statsbor-
gere fra blandt andet Japan og
USA. I juni begyndte de to lande
at aftrappe retorikken, og i løbet af
sommeren blev nogle af angrebs-
styrkerne trukket længere tilbage.
Siden da er konflikten i Kashmir
igen blevet til det, den har været i
langt det meste af de 14 år, den
aktuelle væbnede kamp har stået
på i regionen: en stort set glemt
konflikt, som udelukkende bliver
genstand for international op-
mærksomhed, når der sker noget
rigtigt spektakulært og mange
mennesker bliver dræbt, eller når
Indien og Pakistan truer hinanden
med atomvåben. Kashmir lider, og
ingen griber ind.

Tilbage til Kashmir
Den 23. marts i år rejste jeg til Sri-
nagar, Kashmir's hovedstad, for
første gang siden november 1989.
Dengang arbejdede jeg som guide
for to journalister, som ville lave en
historie om islamisk kultur langs ve-
jen mellem Srinagar og Ladakh.
Sommeren over havde der været
tiltagende angreb på regeringsin-
stallationer, samtidig med at der i
Ladakh var udbrudt kampe mellem
buddhister, muslimer og indiske
sikkerhedsstyrker. Folk i Ladakh
kæmpede for selvstændighed fra
Kashmir, ligesom folk i Kashmir
kæmpede for uafhængighed fra In-
dien. Atmosfæren i Kashmir var
derfor anspændt, og mens vi i vo-
res jeep kørte op ad Zoji-la passet
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kunne man skimte løbene af ma-
skingeværer. Shafi tilbød mig at ta-
ge mig med i sin officielle bil, men
jeg havde aftalt, at jeg ville blive
hentet af nogle venners venner,
hos hvem jeg skulle bo, så jeg af-
slog.
Turen ind til byen virkede surrealis-
tisk. Vejen fra lufthavnen var de
første kilometer fuldstændigt isole-
ret fra omverdenen. Udover hund-
redvis af soldater, mange militærlej-
re, vejspærringer og utallige patrul-
jer til fods og i bil, var der få men-
nesker at se. Der var ingen tvivl
om, at dette var et land i krig. Jeg
fandt hurtig ud af, at denne alto-
verskyggende militære tilstede-
værelse ikke var begrænset til luft-
havnen, men prægede billedet
overalt: i byen, ved søerne, i lands-
byerne og i bjergene. Efter nogle få
dage inviterede Shafi mig med på
en tur til Gulmarg, tidligere Indiens
mest berømte - og dengang eneste
- skisted. Han ville vise mig, at man
godt kunne holde ferie igen i Kas-
hmir. "Hele området er fuldstæn-
digt renset", forsikrede han mig, un-
der den 60 kilometer lange køretur
fra Srinagar. Selve sproget er blevet
militariseret med sine specielle ska-
dedyrsbekæmpelsesmetaforer. Lige
som lufthavnen er Srinagar omgivet
af en ti kilometers zone, som er
særligt svært bevogtet. Overalt i
landskabet bevæger sig patruljer af
Border Security Force (BSF), Indo-
Tibetan Border Police (ITBP) og

andre militære og paramilitære en-
heder. I hver landsby og hver in-
stallation af betydning findes mili-
tærlejre, ofte ejendomme forladt af
hinduer, som rejste væk fra Kash-
mir i starten af 1990erne - nogle si-
ger, at det skete på opfordring af
den daværende indiske guvernør af
staten Jammu og Kashmir, 
Jagmohan.
Som jeg havde hørt fra en af mine
venner i Ladakh, en ung mand, hvis
familie var flygtet for kinesere fra
Kashgar i Østtyrkestan til Ladakh i
1940ene, var der bygget mange
fantastisk store huse langs vejen fra
lufthavnen mod Srinagar. Forklarin-
gen på denne paradoksale byudvik-
ling under konflikten er, at folk be-
tragter jord og huse som den ene-
ste sikre form for formue - og så er
der mange, som skal investere de-
res sorte indtægter, blandt andet
fra smugling og korruption. Endelig
krydsede vi broen over Jhelumflo-
den, som deler byen. Srinagars
broer var berømte for deres smuk-
ke trækonstruktioner, men de fle-
ste brændte i løbet af modstands-
bevægelsens første år og er nu
næsten alle blevet erstattet af be-
toneksemplarer. Snart kom vi frem
til Dal Gate og boulevarden langs
Dalsøens sydside ved foden af Su-
laiman Takht, eller Shankaracharya
Hill, som hinduerne kalder dette
tempelbjerg. Her var hjertet af Ka-
shmirs engang blomstrende turi-
stindustri. Den lange række af ho-

for at krydse Himalaya mod nord-
øst, sagde den amerikanske foto-
graf, at hun var glad for, at hun hav-
de besøgt Kashmir nu, fordi der
nok ville gå mange år, før man igen
kunne besøge Kashmir. Jeg mente
dengang, at det var en overdreven
prognose. Som de fleste andre tro-
ede jeg, at modstanden hurtigt ville
forsvinde igen - gennem forhand-
ling, som i Assam, eller gennem re-
pression, som i Punjab.
Kashmir i marts var gråt og melan-
kolsk som vejret. Lige efter flyet var
landet, opdagede jeg, at en af mine
kontaktpersoner, en højtstående
kashmirisk bureaukrat, var i samme
fly, og vi gik sammen mod termina-
len. Han sagde, at det også for kas-
hmirierne var spændende at flyve
til Srinagar - han udtrykte dermed
ikke sin glæde ved at vende hjem,
men en bevidsthed om, at bjerge-
ne i Kashmir er hjemsted for adskil-
lige modstandsgrupper, som råder
over moderne våben, deriblandt
sandsynligvis også amerikanske og
russiske jord-til-luftmissiler. Shafi,
som jeg vil kalde ham, registrerede
vist min bekymring og forsøgte at
berolige mig: "Når der er gået et
par dage, vil du mærke, at situatio-
nen er helt normal. Du kan bare
slappe af og nyde dit ophold." Da
vi landede, blev vi straks omringet
af svært bevæbnede soldater. Luft-
havnen lignede i det hele taget en
stor fæstning, omgivet af vagttårne
og armerede køretøjer. Overalt
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teller var alle sammen omdannet til
fæstninger beboet af forskellige en-
heder af sikkerhedsstyrkerne. På
den modsatte side af Dal søens
udløber lå husbådene side om side.
Jeg glædede mig ved gensynet af
de fantasifulde navne på bådene,
som Sansouci, Shangrila, og ikke
mindst: Buckingham Palace. Min
bagage blev flyttet over i Srinagars
svar på Venedigs gondol: shikaraen.
Jeg blev roet over til den husbåd -
Five Star Super Deluxe, ifølge skil-
tet - som skulle være mit hjem i de
kommende dage.

Forhåbninger og frygt
Jeg tilbragte den første aften med
at snakke med den muslimske ejer
af den husbåd, jeg boede på, og
hans søn. Stemningen var melan-
kolsk, selvom de gjorde deres bed-
ste for at være opstemte og gæst-
frie. De fortalte lidt om de forgan-
ge år, på min opfordring, men el-
lers holdt vi os mest til at diskutere
det amerikansk-britiske angreb på
Irak, som var sat i gang to dage tid-
ligere. Lige før, jeg ville gå i seng,
kom Ali, husbådens ejer ind i ‘stu-
en’ med en smuk lille pige på
måske ni år. "De må undskylde, Sa-
hib, men jeg ville gerne vise dem
for hende. Hun har aldrig set en tu-
rist og tror ikke helt på mine histo-
rier om, hvordan bådene var fyldt
med gæster." Jeg havde kigget bå-
dens gæstebog - som alle har og
som ofte går tilbage til før uafhæn-

gigheden - igennem og havde talt
mig frem til, at jeg var gæst num-
mer 32 siden 1989.
Næste morgen lyttede jeg til radio-
en. Ali sluttede sig til mig og fortal-
te, at der var blevet myrdet 24 hin-
duer i Nandimarg, en lille landsby i
det sydlige Kashmir. Alle snakkede
om det, sagde han, fordi alle synes,
det var så forfærdeligt. Hovedpar-
ten af den hinduistiske minoritet
havde forladt dalen i 1990, men i
det store hele havde der ikke
været angreb på hinduer i Kashmir,
på trods af at uafhængighedsbe-
vægelsen gradvist var blevet mere
og mere islamistisk. Myrderierne
var altså meget usædvanlige. Vi di-
skuterede, hvem kunne stå bag. Jeg
regnede med at få at vide, at det
nok var indiske sikkerhedsstyrker,
eller måske islamistiske ekstremi-
ster fra en af de mange små grup-
per, som hovedsagelig består af ud-
lændinge og som tilsyneladende ik-
ke får megen opbakning blandt be-
folkningen. Til min overraskelse ud-
trykte både Ali og flere andre, jeg
mødte i de næste dage, at det sik-
kert var regeringen af delstaten Hi-
machal Pradesh, der stod bag.
Grunden skulle være, at der havde
været en lille opblomstring af den
indiske turisme i Kashmirdalen året
før, og man havde forventninger til
at 2003 ville blive et godt år. Hima-
chal Pradesh havde oplevet en fan-
tastisk fremgang i turisme til sine
attraktioner, efter Kashmirkonflik-

tens opblussen i 1989. Turismen
var en meget vigtig økonomisk sek-
tor i Himachal, og - som kashmiri-
erne tilføjede - regeringen både
dér og i New Delhi var domineret
af det hindu-nationalistiske Indisk
Folkeparti (Bharatiya Janata Party).
Ergo, indiske turister skulle skræm-
mes væk fra Kashmir, så pengene
ville tjenes i det hinduistiske Hima-
chal.
Det, jeg hæftede mig ved, var ikke
så meget spørgsmålet, om denne
teori kunne være sand eller ej, men
den desperation og modløshed,
den udtrykte. Jeg mødte mange
mennesker i Kashmir, både højts-
tående bureaukrater og andre
statsansatte, men også en del ‘al-
mindelige’ borgere, håndværkere,
journalister og studerende. Det,
der var mest slående, var den opgi-
vende holdning, som mange var
præget af: det, der manglede, var
reel forhåbning om og tillid til, at
tingene ville blive bedre. Folk var
bare så trætte af krigen, af det, de
oplevede som den indiske besæt-
telse, men også af de ekstremisti-
ske gruppers krav. Glimtvis kunne
man også mærke vreden, som lure-
de under overfladen, for eksempel
når vi skulle passere endnu et
checkpoint og konfronteredes med
en indisk soldats blanding af frygt
og arrogance. Handlende, husbå-
dejere, taxachauffører, selv bureau-
krater udtrykte deres skepsis over,
om Kashmir nogensinde ville få lov
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til at leve i fred igen.
Folk i Kashmir spekulerer hele ti-
den, prøver at tolke de tegn, der er
i nyhederne, i fjernsynet, på gade-
plan, ligesom man undersøger
træerne for de første tegn på fo-
råret. Irak-krigen var lige begyndt,
og folk samledes omkring radioer
for at følge med. Selvom man glæ-
dede sig over langsommeligheden
ved de amerikanske troppers frem-
march, var der også en del, som
spurgte mig, hvad jeg mente om
chancen for, at amerikanerne som
det næste ville tage fat i Pakistan.
Som i det meste af den muslimske
verden tvivlede mange på, at det
var Osama Bin Laden, der stod bag
angrebet i New York den 11. sep-
tember 2001. Selvom det var klart,
at man ikke støttede den ameri-
kansk-britiske aggression mod Irak,
så legede man alligevel med tanken
om, at det næste logiske skridt kun-
ne være at tage ‘krigen mod terror’
op mod de islamiske grupper, som
opererer i Kashmir, angiveligt med
pakistansk støtte. Men næsten så
snart den mulighed blev nævnt,
blev den forkastet: Kashmir har in-
gen olie; Pakistan er en amerikansk
allieret; Indien er en amerikansk al-
lieret; ingen bekymrer sig om Kas-
hmir og dets plagede befolkning.
Sådan har det historisk altid været.
Sådan vil det altid være. Ikke en-
gang vestlige NGOer og menne-
skerettighedsorganisationer er
særligt engagerede i Kashmirs tra-
gedie.

Paradis på jorden eller
tragediernes dal?
Kashmirs elendighed står i skarp
kontrast til regionens naturlige
skønhed og rigdom. Kashmir har al-
tid været synonym med romantik,
skønhed, og en højt udviklet syn-
kretistisk kultur. Den unikke blan-

ding af indflydelser fra hinduisme,
sufisme, buddhisme, fra Indien, Per-
sien, Tibet og Centralasien, kaldes
for ‘kashmiriyat’. En af mogulfyr-
sterne digtede: "Hvis der findes et
paradis på jorden, er det dette, er
det dette, er det dette." Selv i det
triste martsvejr, hvor solen havde
svært ved at bryde igennem, var
det umuligt ikke at blive betaget af
dalens skønhed: de sne- og sko-
vdækkede Pir Panjal bjerge, dalens
terrasseformede rismarker, Srina-
gars smukke Dal-sø med de be-
rømte mogul-haver som bærer po-
etiske navne som Nasim Bagh
(Morgenbrisens have), Nishat Bagh
(Forlystelsens have), Shalimar Bagh
(Kærlighedens have), og Chashma
Shahi (Kongens kilde). Udover
dens naturlige skønhed er Kashmir-
dalen velsignet med en meget
frugtbar jord og et mildt klima, som
tillader dyrkning af afgrøder året
rundt. Kashmirisk safran, cachew og
valnødder og æbler er efterspurgt i
hele Indien og eksporteres over
hele verden. Kashmir er også be-
rømt for sit højtudviklede kunst-
håndværk, som tæpper, træsned-
kerarbejde, og ikke mindst ‘cas-
hmere’ uld - nu ironisk nok bedre
kendt og markedsført i vesten un-
der den persiske betegnelse, pas-
hmina.
Det paradisiske og det tragiske lig-
ger tæt op mod hinanden i Kas-
hmir. Samtidig med at Kashmir har
været synonym med paradisisk na-
tur og en enestående, højtudvikle-
de kultur, har regionen været pla-
get af tragedier på det politiske
plan og store lidelser blandt befolk-
ningen. Folk i Kashmir har haft an-
ledning nok til at tro, at de kun har
få venner i verden. Regionens rig-
dom og skønhed har gennem hi-
storien tiltrukket andres begær, og
kashmirierne har næsten aldrig haft

lov til at regere deres eget land. Ef-
ter briterne i 1846 solgte Kashmir-
dalen til deres allierede, hindu-fyr-
sten Maharaja Gulab Singh fra Jam-
mu, blev området regeret, som om
det var en koloni. Fattigdommen
og elendigheden blandt den almin-
delige befolkning voksede støt, og
mange håndværkere og bønder
forlod regionen efter sultkatastro-
fer og epidemier. I 1885 blev do-
gra-fyrsterne sat under administra-
tion af en britisk resident, men
uden at regionen formelt blev
bragt under direkte britisk styre. I
1947 blev subkontinentet delt mel-
lem et overvejende muslimsk Pa-
kistan og et overvejende hinduis-
tisk, men officielt sekulært Indien.
Kashmir var som en lus mellem to
negle: Kashmirs egen nationale be-
frielsesbevægelse søgte uafhængig-
heden, og i den nordvestlige Gilgit
provins udbrød en opstand mod
Maharajaen. Han valgte - efter me-
gen tøven - at tilslutte sig Indien, og
efter en kort og blodig krig kom en
våbenhvile i stand som betød, at
staten Jammu og Kashmir de facto
blev delt mellem Indien og Pakis-
tan.
Modsat andre tidligere såkaldte
‘fyrstedømmer’ blev Kashmir ikke
bare indlemmet i den indiske uni-
on, men fik sin egen grundlov, sit
eget flag, og lederen af Kashmirs
regering kunne kalde sig for premi-
erminister, ligesom sin modpart i
New Delhi. Indien varetog uden-
landske relationer og militær, men
ellers havde delstaten en høj grad
af selvstyre. Den første regering
blev dannet af Sheikh Mohammad
Abdullah, kendt som Sher-e-Kas-
hmir, ‘Løven af Kashmir’, hvis socia-
listisk inspirerede regeringsprogram
hed ‘Det Nye Kashmir’. En landre-
form sikrede de fattige småbønder
i dalen ret til deres egen jord. For-
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håbningerne var store, men allere-
de i 1953 var der så mange mod-
sætninger mellem Sheikh Abdullah
og regeringen i Delhi, at han blev
arresteret og erstattet af en mere
indien-venlig figur. Først i 1965 blev
Sheikh Abdullah kortvarigt løsladt,
så igen arresteret samme år. Han
vendte endelig tilbage til magten i
Kashmir i 1975.
Den indiske journalist
Tavleen Singh kalder
Indiens politik overfor
Kashmir for ‘fejltagel-
sernes tragedie’. Efter
bruddet mellem Jawa-
harlal Nehru og Sheikh
Abdullah har forholdet
mellem Indien og Kas-
hmirs befolkning
næsten udelukkende
udviklet sig i negativ
retning. Mange analyti-
kere er enige om, at
der var en god chance
i begyndelsen af
1980erne for at få løst
Kashmir-problemet:
under Sheikh Abdulla-
h's regering havde
økonomien udviklet sig
i positiv retning; der
var rimelig stabilitet i
forholdet til Pakistan;
og Indien havde tilladt
en vis, men dog stadig
begrænset, politisk fri-
hed i dalen. Men i 1983 medførte
en folkeafstemning, som - ikke for
første gang - i høj grad blev styret
af indiske interesser, en ændring til
det værre. Folket valgte Farooq
Abdullah, Sheikhens playboy-agtige
søn, men han blev hurtigt erstattet
af sin svoger, G.M. Shah. To år se-
nere blev Shah fyret, og nogle
måneder senere bragte en handel
med Rajiv Gandhi Farooq Abdullah
tilbage til magten. Farooq vandt

delstatsparlamentsvalget i 1987,
men det blev generelt betragtet
som svindel. Især blandt unge intel-
lektuelle i Kashmir var der stor vre-
de over endnu et indgreb i Kas-
hmirs demokratiske rettigheder.
Massedemonstrationer blev mødt
med hård hånd af politiet, som
dræbte ti mennesker under en de-

monstration i 1988. Svaret kom re-
lativt hurtigt i form af en serie bom-
beangreb på politi og andre officiel-
le mål. Volden eskalerede på begge
sider, delstatsregeringen gik af i
starten af 1990, og Kashmir kom
under direkte indisk administration
af guvernør Jagmohan. Stadig flere
unge mænd begyndte at snige sig
over grænsen til Pakistan for at
søge støtte og træning. Den natio-
nalistiske Befrielsesfront for Jammu

og Kashmir (JKLF) fik opbakning i
befolkningen, men kunne på længe-
re sigt ikke modstå sikkerhedsstyr-
kernes pres. Mens repressionen
voksede med stadigt mere grusom-
me metoder, som havde været af-
prøvet før i kampen mod separati-
stiske sikher i Punjab provinsen,
blandede Pakistan sig i stigende

grad i organisationen
af befrielsesbevægel-
serne. Gradvis fik be-
vægelserne et mere
islamistisk islæt, lige-
som de bestod af fle-
re og flere udenland-
ske krigere -- blandt
andet fra Afghanistan.
Kampene fortsætter
stadig i dag. Ifølge of-
ficielle tal er skønsvis
38,000 mennesker
blevet dræbt siden
1989. Uafhængige or-
ganisationer angiver
et meget større antal.
Mange er sporløst
forsvundet. Nogen er
muligvis rejst til Pakis-
tan eller andre steder,
men andre er blevet
samlet op under
såkaldte ‘cordon and
search operations’.
Her afgrænser men
en bydel eller landsby
hermetisk og gen-

nemsøger systematisk alle huse.
Når konflikten var værst, lå der of-
te døde mænd i gaderne, efter sik-
kerhedsstyrkerne trak sig tilbage -
dræbt i et ‘møde’, som det hedder.
Den for nyligt afdøde Kashmiri po-
et Agha Shahid Ali fangede despe-
rationen i disse mørkeste år: 

Tegn på håb?
Desperationen er blevet til hver-
dag. Jeg spurgte mange af de unge

THE CITY FROM WHERE NO NEWS CAN COME
IS NOW SO VISIBLE IN ITS CURFEWED NIGHT

THAT THE WORST IS PRECISE:

FROM ZERO BRIDGE
A SHADOW CHASED BY SEARCHLIGHTS IS RUNNING

AWAY TO FIND ITS BODY. ON THE EDGE
OF THE CANTONMENT, WHERE GUPKAR ROAD ENDS,

IT SHRINKS ALMOST INTO NOTHING, IS

NOTHING BY INTERROGATION GATES
SO IT CAN SLIP, UNSEEN, INTO THE CELLS:

DRIPPINGS FROM A SUSPENDED BURNING TYRE
ARE FALLING ON THE BACK OF A PRISONER,

THE NAKED BOY SCREAMING, 'I KNOW NOTHING.'

Fra digtet "I See Kashmir from New Delhi at Midnight"
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beskrevet som et klassisk eksem-
pel på en konflikt, som de to lan-
de ser som et ‘zero sum game’:
man kan kun vinde det hele, eller
man taber alt. I begge lande er der
vigtige indenrigspolitiske begræns-
ninger for, hvad man kan indrøm-
me overfor modparten. For Pakis-
tan er Kashmir en vigtig brik i lan-
dets nationale identitet: selve ‘be-
frielseskampen’ om Kashmir er
blevet et centralt element i den
meget skrøbelige nationale selv-
forståelse. At opgive støtten til,
hvad man har præsenteret som en
kamp for befrielse af muslimske
brødre - og altså ikke som en
kamp for selvbestemmelse for ka-
shmirierne - vil svare til politisk
selvmord for enhver siddende re-
gering. På lignende vis er Indien
næppe i stand til at opgive sine
krav på området. Hverken det ‘se-
kulære’ Congress parti, hvis store
leder Jawaharlal Nehru var en kas-
hmiri Hindu, eller den hindu-nati-
onalistiske Sangh Parivar vil kunne
opgive Kashmir-dalen uden alvorli-
ge politiske tab. Kashmirs befolk-
ning, er de fleste neutrale obser-
vatører enige om, ønsker nok
mest uafhængighed, men denne
mulighed bliver afvist af både Indi-
en og Pakistan. Når der tales om
forhandlinger, er det ikke en selv-
følge, at repræsentanter for kas-
hmirierne overhovedet skal have
lov til at sidde ved bordet, hvis de
to regionale magter kunne be-
stemme proceduren. Men som
politologen Sumantra Bose har ar-
gumenteret, kan en løsning på
konflikten kun realiseres, hvis beg-
ge lande forlader denne opfattelse
og er villig til at indgå et kompro-
mis, hvor kashmirierne selv også
kan have en stemme.
Der har faktisk været flere tids-
punkter, hvor en reel dialog syntes

at være muligt. I efteråret 1998
tog Indien et overraskende initia-
tiv, hvor den nyvalgte premiermi-
nister A.B. Vajpayee tog med bus-
sen til Lahore i Pakistan for at hol-
de et topmøde med sin modpart,
Nawaz Sharif. Bussen kom til at
køre regelmæssigt mellem Lahore
og Delhi som et tydeligt symbol
på forsøget på genoprettelse af de
urgamle kulturelle og sociale bånd
mellem landene. Men i foråret
1999 opdagede indiske patruljer,
at styrker fra Pakistan havde besat
strategiske tinder langs den våben-
stilstandslinje, som markerer
grænsen mellem Baltistan og La-
dakh. Det kom til voldsomme
kampe med meget store tab på
begge sider. Til sidst gav Pakistan
efter for amerikansk pres, afskar
logistisk støtte til styrkerne og be-
ordrede dem til at trække sig tilba-
ge. Fiaskoen i Kargil-krigen, som
konflikten blev kaldt, kostede
Nawaz Sharif sin post - en militær-
kup bragte general Musharraf til
magten. Det var ham, siger man,
som var arkitekten bag Kargil
eventyret.
Som man godt ved i Kashmir, er
der hver gang, der er optræk til
dialog, forhandlinger, eller andre
former for fremskridt, nogen eller
noget, som puster til ilden. Gen-
tagne gange eskalerer skudvekslin-
gerne langs grænsen mellem Indi-
en og Pakistan - disse skudvekslin-
ger, som koster en del mennesker
livet, kaldes ‘rutinemæssige skud-
vekslinger’; De bliver knap nok
nævnt i aviserne med mere end
to-tre linjer. Folk i Kashmir påpe-
ger, at der er mange, som tjener
penge på konflikten: Det indiske
og pakistanske militær og andre
sikkerhedsstyrker og militærindu-
strien på begge sider, for eksem-
pel. Det siges, at der i Siachen

mænd, jeg mødte, hvordan de kla-
rede sig økonomisk. "Man tager,
hvad man kan", svarede en. "Vi har
ikke noget valg og vi ved ikke,
hvornår tingene bliver bedre." Fle-
re udtrykte deres ønske om at
læse på universitetet og om at ar-
bejde for at forbedre livet i regio-
nen. Mange spurgte mig, om jeg
kunne hjælpe dem med at få et ar-
bejde - et hvilket som helst job - i
Danmark eller Holland. En gruppe
unge håndværkere, jeg mødte,
havde næsten alle sammen univer-
sitetsuddannelser, men overleve-
de ved at lave såkaldte ‘kani-sjaler’,
en særlig kostbar form for pashmi-
nasjaler. De var stolte af deres
håndværk og fortalte mig om Kas-
hmirs rige kultur. De var endnu ik-
ke blevet gift, fordi de tjente for
lidt ved deres arbejde. De kunne
ikke færdes frit i byen, især ikke ef-
ter solnedgang, fordi de frygtede
at løbe ind i indiske tropper - og
så risikerede man at blive endnu
et offer for et ‘møde’, endnu et tal
i Kashmirs forfærdelige statistik
over døde og forsvundne unge
mænd. Den eneste, de satte deres
lid til, var deres ‘pir’, deres mester,
som underviste dem i den særlige
kashmiri form for sufisme - en
form for islam, som står i skarp
kontrast til den sunnitiske orto-
doksi, som præger for eksempel
talebanerne i Pakistan og Afgha-
nistan. Sufisme er både islamisk og
kashmiri, men ikke politiseret, som
moskeerne og nationalismen er
blevet. Den er et lokalt alternativ
til trøstesløshed og ekstremisme.
Disse unge mænd og flere andre,
jeg mødte, udtrykte, at de følte, at
ingen bekymrer sig om Kashmirs
skæbne. Hverken Indien eller Pa-
kistan er tilsyneladende interesse-
ret i at finde en langsigtet løsning
på konflikten. Kashmir er blevet
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området i det nordlige Ladakh
bruges 10 millioner rupees - 1,5
million kroner - om  dagen på at
holde skansen på ‘verdens højeste
slagmark’. På trods af indiske for-
søg på at lukke grænsen til Pakis-
tan er der en livlig trafik af militan-
te over grænsen i Kashmir. Der
smugles våben, stoffer og produk-
ter af truede dyrearter over
grænsen. Nogle siger, at indiske
styrker også sælger våben direkte
til militante grupper. Korruption
og skyggeøkonomi trives. Der tje-
nes penge på konflikten. Der er
både politiske og økonomiske in-
teresser for mange mennesker i
fortsat ustabilitet i området. Folk i
Kashmir ved det. Der er mange
interesser bag kulisserne. Der sker
mange ting, som umiddelbart vir-
ker uforklarlige, uforståelige. Som
når 24 hindu-bønder i en lille
landsby bliver massakreret. Få da-
ge før massakren, var antallet af
politibetjente, som skulle beskytte
landsbyen, blevet reduceret fra 28
til 9. Når landsbybeboerne spurg-
te hvorfor, fik de intet svar fra au-
toriteterne. Angriberne, som var
iklædt den indiske hærs uniform,
beordrede politiet til at udlevere
deres våben. Politibetjentene yde-
de ingen modstand. Angriberne
behandlede kvinderne groft og
stjal deres smykker. Det plejer
militante grupper ikke at gøre, sag-
de de overlevende. Et klart bevis
på, at der var en konspiration, si-
ger folk. Hvad skal man gøre?
Hvem kan man stole på? Hvem vil
hjælpe os?

Epilog
I efteråret 2002 var der valg i Kas-
hmir. De fleste iagttagere er enige
om, at dette var et af de mest frie
valg nogensinde i regionen, på
trods af at de fleste modstandsor-

ganisationer boykottede det. Den
nye regering, ledet af Mufti Mo-
hammed Sayeed, har sat en række
tiltag i gang for at sætte gang i
økonomien, og for at skabe en
dialog mellem de stridende parter.
Regeringen lover at føre en ren
politik, at slå ned på korruption,
og at genskabe tillid mellem be-
folkningen og administrationen.
Folket håber, men tvivler.
I sommeren 2003 kom det største
antal indiske turister til Srinagar si-
den 1989. Husbådene var fyldt
med folk fra Delhi, Bombay, Cal-
cutta, og endda flere udenlandske
rejsende. Under nøje overvågning
af svært bevæbnede tropper spi-
ste man picnic i Nehru Park og i
skyggen af chinar-træene i Shali-
mar og Nishat Bagh. Bollywood
instruktører lavede deres første
filmoptagelser i Kashmir i mange
år, mens fotograferne som i de
gode gamle dage tjente penge på
at tage billeder af indere i ‘traditi-
onel’ kashmiri dragt. Jeg lod mig
sejle rundt på Dal-søen og besøg-
te alle de steder i den gamle by,
som en serie en-dags generalstrej-
ker havde forhindret mig i at be-
søge i marts. Der lå en vis opti-
misme i luften. Kashmirs fjenders
forsøg på at forpurre den positive
udvikling var tilsyneladende slået
fejl. Rygterne sagde, at selv de isla-
miske ekstremister havde fået or-
dre på at lade være med at gen-
nemføre større angreb i dalen. Di-
plomatiet mellem Indien og Pakis-
tan syntes at være ved at komme
i gang, og endnu en gang blev der
diskuteret mulige modeller for en
løsning af konflikten om Kashmir.
Det var i juni. Så besøgte vice-pre-
mierminister L.K. Advani, kendt
som en hindunationalistisk ekstre-
mist, USA, og udtalte sig i skarpe
vendinger om pakistansk støtte til

terroristerne. Pakistan tilbød for-
handlinger og en våbentilstand,
hvis Kashmir kom på dagsorden
som første prioritet. Indien afslog
og premierministeren, Atal Behari
Vajpayee, advarede under et be-
søg i Kashmir i august om, at det
ville få store konsekvenser, hvis ik-
ke Pakistan stoppede støtten til
islamistiske ekstremister. Dagen
efter dræbte indiske styrker mod-
standsgruppen Jaish-e-Moham-
mads leder under en aktion i Sri-
nagar. Snart fulgte bombeangreb
på bombeangreb. Hvem der end
måtte stå bag, syntes forhåbnin-
gernes øjeblik at være forbi. No-
gen ønsker tydeligvis ikke, at der
skal være fred i Kashmir. Sammen-
sværgelsen imod fred i Kashmir
fortsætter, frygter man i dalen. 
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KASHMIR-DALEN FOR FØRSTE
GANG I NOVEMBER 1979 OG
MANGE GANGE DEREFTER OP
TIL NOVEMBER 1989, FØR HAN
VENDTE TILBAGE TIL OMRÅDET I
ÅR. HAN ER LEKTOR VED AFDE-
LING FOR ETNOGRAFI, AARHUS
UNIVERSITET, OG ARBEJDER FOR
TIDEN PÅ ET BOG- OG UDSTIL-
LINGSPROJEKT OM PASHMINA.
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Lige efter klokken elleve om 
aftenen, den 12. oktober

2002, sprang der to bomber på
den ellers fredelige indonesiske
ferieø, Bali.  En mindre eksplosion
foran Paddy's Bar blev kort efter
fulgt af en massiv eksplosion fra
en bilbombe placeret foran disko-
tek Sari Club midt i det populære
værtshuskvarter langs Kuta Beach,

Bali's ældste og mest kendte turi-
stområde.  202 mennesker om-
kom ved eksplosionen, heriblandt
3 danske piger, mens omkring 350
blev såret.  
Eksplosionerne på Bali vakte stor
international opmærksomhed.  Ik-
ke bare fandt de sted præcis et år,
en måned og en dag efter angre-
bet på de to tårne, der udgør
World Trade Center i New York,
bomberne eksploderede også på
to-årsdagen for angrebet på det

amerikanske krigsskib, USS Cole,
ud for Yemens kyst.  Desuden
havde det amerikanske efterret-
ningsvæsen, CIA, i ugerne op til
den 12. oktober advaret om muli-
ge terrorangreb mod vesterlænd-
inge i Indonesien og kritiseret den
indonesiske regering for være for
langsom til at introducere en ny
anti-terror lovgivning på linje med
andre vestligt-orienterede lande i
verden.  Bomberne på Bali var, set
i dette lys, et led i en serie af an-

Den internationale terrorisme kom til Indonesien i oktober 2002, da to bomber sprang på ferieøen Bali.
Men hvem stod egentlig bag bomberne?  Var det al-Qaeda, eller var det CIA?  I Indonesien hævder en ud-
bredt konspirationsteori det sidste.  Et centralt argument i denne teori er, at der i virkeligheden var tale
om en atombombe!  Historien om oprindelsen af denne teori er dog anderledes end man umiddelbart skul-
le tro.  Langt fra at være opstået blandt en isoleret gruppe fanatikere eller religiøse ekstremister, er fore-
stillingen om en atombombe på Bali resultatet af en global udveksling af konspiratoriske ideer på Inter-
nettet og i medierne.  Efterretningsofficerer, politikere og journalister er blandt deltagerne i denne udvek-
sling.  Konspirationsteorier har for længst forladt 'den lukkede afdeling' og er blevet en del af 'moderate',
'fornuftige' menneskers syn på verden.  Konspirationsteorier er blevet accepteret politisk analyse.

KONSPIRATIONSTEORIER I ØST OG VEST:

BALI, AL-QAEDA OG
DEN GLOBALE  

af NILS BUBANDT
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greb på vestlige mål over hele
verden.  

Al-Qaeda-teorien som vi
kender den
De første spekulationer om en
mulig forbindelse mellem bom-
berne og al-Qaeda kom da også
kun få timer efter eksplosionerne.
En gruppe kaldet Jemaah Islamiy-
ah, der skulle have forbindelse til
Al-Qaeda, blev mistænkt for at stå
bag bomberne. Denne mistanke
er siden hen blevet bestyrket med
anholdelsen af op mod 50 med-
lemmer af gruppen Jemaah Islam-
iyah, heriblandt de tre brødre,
Mukhlas, Ali Imron og Amrozi.
De to første har ligesom flere an-
dre af de arresterede kæmpet på
mujahedinernes side i Afghanistan
under den sovjetiske invasion i
1980erne, og her skulle de angi-
veligt have etableret personlige
kontakter til Osama bin Ladens
netværk.  
Den sidste af de tre brødre, Am-
rozi, også kaldet 'den leende ter-
rorist', blev i august 2003 dømt til

døden ved en indonesisk domstol
under den nye anti-terrorlovgiv-
ning, der blev indført kort efter
bomberne på Bali, for at have
købt den bil og det C4 sprængs-
tof, der angiveligt blev brugt ved
Sari Club bomben. Dette skete
dagen efter, at endnu en bombe
eksploderede i receptionen på
det fine og amerikansk-ejede Mar-
riott Hotel i Jakarta, et attentat
der blev set som et forsøg på at
påvirke retssagen. Samme måned
blev en anden af de hovedmis-
tænkte, Hambali, arresteret i Thai-
land, ligesom der blev indledt en
retssag mod den åndelige leder af
Jemaah Islamiyah, Abu Bakar Ba'a-
syir. Ba'asyir kunne ikke sættes i
direkte forbindelse med bomber-
ne på Bali, men han blev anset for
at være indblandet i en række
bombeattentater mod kristne kir-
ker på Java i slutningen af år 2000. 

Tre teorier om to bomber
Således er hovedtrækkene i den
formodede sammensværgelse bag
bomberne på Bali, som vi i Dan-

mark og andre vestlige lande har
lært at kende gennem medierne,
og som har vist os, at et globalt
netværk af terrorister, motiveret
af en fundamentalistisk forståelse
af Islam og med forbindelser også
til Sydøstasien, nu gør verden til
et mere usikkert sted at opholde
sig. Der er gode beviser for teori-
en om denne sammensværgelse,
men den er langt fra den eneste. I
kølvandet på bomberne på Bali
opstod der i Indonesien hurtigt to
andre mulige forklaringer på,
hvem der stod bag attentatet på
Kuta Beach.
Den ene teori gik ud på, at bom-
ben var blevet anbragt af officerer
fra den indonesiske hær, TNI. I
løbet af de sidste par år er TNI
blevet frataget en række af de pri-
vilegier og politiske funktioner,
som hæren  havde opbygget un-
der Præsident Suhartos styre
(1966-1998), herunder dens dob-
beltrolle som beskytter af både
eksterne og interne fjender. Teo-
rien går på, at hæren starter social
konflikt og uro i et forsøg på at

 PARANOIA
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det oftest var muslimske lande,
der blev udpeget som 'bandit-na-
tioner': først Afghanistan, så Irak.
At også Indonesien, der ellers er
kendt for at være en moderat
muslimsk nation, ledet af en poli-
tisk sekulær stat og med en over-
vejende tolerant muslimsk befolk-
ning, nu blev udnævnt som et
land, der udrugede terrorister,
kom som et hårdt slag for mange
indoneseres nationale selvfors-
tåelse. Så forekom ideen om en
amerikansk sammensværgelse
næsten at være mere sandsynlig.
Denne teori er så meget desto
mere sandsynlig i indonesiske
øren ved det, at den faktisk er fle-
re år ældre end bomberne på Bali.
I de sidste år af sin regeringstid
begyndte den aldrende og magt-
syge præsident Suharto at støtte
konservative muslimske grupper i
Indonesien. I løbet af 1990erne fik
disse grupper (blandt andet den
konservative tænketank KISDI)
stadig mere plads i de statsligt
kontrollerede medier, og et af
yndlingstemaerne i disse organisa-
tioners politiske synspunkter var
således, at et vestlig-jødisk kom-
plot søgte at gøre Indonesien,
verdens største muslimske land,
kristent! Ikke mange intellektuelle
muslimer troede på denne teori,
men den blev alligevel et magt-
fuldt politisk våben. Efter at folke-
lig protester og økonomisk krise i
1998 havde tvunget ham fra mag-
ten, forsøgte Præsident Suharto at
bruge dette argument som våben
ved at hævde, at det var 'en hem-
melig, international, zionistisk intri-
ge', der stod bag hans fald. Delta-
gerne i dette internationale ræn-
kespil skulle efter sigende være
USA, den Internationale Valuta-
fond (IMF), Israel, Vatikanet og de
cirka 3 millioner kinesiske indone-

underminere den politiske refor-
mproces og skaffe folkelig opbak-
ning til at genetablere hærens
centrale rolle i politik. 
Teorien underbygges af, at der
angiveligt blev brugt høj-eksplosivt
sprængstof som TNT eller C4 ved
bombeangrebet. 'Hvem andre
end hæren har adgang til dette?',
spørger man sig i befolkningen.
Hæren anklages i forvejen for at
stå bag mange andre af de urolig-
heder, der har plaget Indonesien
siden 1998, herunder konflikten
imellem kristne og muslimer i Mo-
lukkerne. Flere generaler er blevet
dømt for delagtighed i de pro-
indonesiske militsgruppers overg-
reb på civile på Øst-Timor i 1999,
og hærens specialenhed, Kopas-
sus, menes at stå bag mordet på
Theus Eluay, en papuansk oprør-
sleder, i november 2001. 
Denne sammensværgelsesteori fik
kortvarigt støtte af en historie i de
australske medier om, at en tidli-
gere løjtnant i flyvevåbnet, Dedi
Masrukhin, overfor politiet havde
tilstået at have lavet bomben, der
sprang ud for Sari Club med
hærens C4 sprængstof. Historien
blev dog senere tilbagevist og set
som et udtryk for det spændte
forhold mellem politi og militær,
der er opstået i Indonesien, efter

at politiet har overtaget mange af
hærens tidligere magtbeføjelser.
Især blev historien afvist af de folk
i Indonesien, der mente, at det
hverken var hæren eller muslim-
ske fundamentalister, der stod bag
bomberne på Bali, men derimod
CIA.

Et amerikansk komplot?
Planen om at bombe turiststeder
på Bali skulle således være led i et
amerikansk forsøg på at skabe
støtte til krigen i Irak, der tog sin
begyndelse fem måneder senere i
marts 2003. Ved at skyde skylden
for bomberne på fundamentalisti-
ske muslimer kunne man vende
verdensopinionen imod Islam,
splitte befolkningen internt i Indo-
nesien, og tvinge den indonesiske
regering, der hidtil havde tøvet
med at støtte USA's krig mod ter-
ror, til at følge trop med den vest-
lige verden.  Samtidigt ville USA
kunne sende spioner ind i Indone-
sien under dække af, at de hjalp
med opklaringsarbejdet. Den
amerikanske ambassade havde
udsendt en generel advarsel om
et muligt terrorangreb i Indonesi-
en kun tolv timer før bomben
sprang. 'Hvor havde ambassaden
denne viden fra, hvis den ameri-
kanske regering ikke selv var invol-
veret?', lød et af de retoriske
spørgsmål. 'Er det ikke slående',
spurgte mange, 'at der kun om-
kom ni amerikanske statsborgere
ved bombeattentatet, mens 88
australiere og 38 indonesere blev
dræbt?' 
Denne teori var udbredt blandt,
men ikke begrænset til, konserva-
tive muslimer. Også mange mo-
derate muslimer i Indonesien føl-
te, at krigen mod terror indebar
en dæmonisering af Islam. De var
især utrygge ved det faktum, at

Konspirationsteoretikere hævder, at det
var ingredienser som disse, der blev
brugt til at bringe en mikro-atombombe
til sprængning på Bali i oktober 2002. Fo-
to fra Joe Vialls hjemmeside.
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sammensværgelsesteorier sand-
synligvis Suharto-periodens vigtig-
ste arv. Da der i januar 1999 ud-
brød gadekampe mellem musli-
mer og kristne i Molukkerne, rea-
gerede KISDI og flere af de andre
konservative muslimske grupper
ved at hævde, at der var tale om

et internationalt finansieret forsøg
på at løsrive Molukkerne fra Indo-
nesien og skabe en kristen nation.
Konflikten i Molukkerne skabte en
udbredt mistro til kristne-især til
kristne kinesere-i konservative
muslimske kredse. Mellem 1998
og 2000 blev flere hundrede kir-

Amroz i ,  også ka ldet

‘den leende terror i s t ’ .

Foto ,  Po l foto .

sere, der kontrollerer store dele
af den indonesiske økonomi.
Denne gruppe skulle angiveligt
også have myrdet Suharto kone,
Ibu Thien, der døde af sygdom i
1996. 
Næst efter socialt kaos og økono-
misk krise var en hang til politiske
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ker på Java brændt i protest mod
den 'kristianisering' af Indonesien,
som konservative muslimer mente
fandt sted. Det er i denne kon-
tekst, at bomberne mod kirkerne i
december 2000, som Jemaah
Islamiyahs leder, Abu Bakar Ba'a-
syir, nu står anklaget for, skal ses. 
Argumentet om en skjult kristiani-
sering af Indonesien blev på sam-
me måde brugt i forbindelse med
Øst-Timors uafhængighedskamp.
Da FN overtog kontrollen med
Øst-Timor som forberedelse til
en uafhængig folkeafstemning, der
i september 1999 førte til skabel-
sen af det selvstændige Timor Lo-
rosa'e, bekræftede det blandt de
konspiratorisk anlagte konservati-
ve muslimer blot ideen om den
vestligt ledte sammensværgelse.

Findes Jemaah Islamiyah
overhovedet?
Konspirationsteorierne overbevi-
ste under alle omstændigheder
Abu Bakar Ba'asyir og de andre,
der stod anklaget for bombeat-
tentatet på Bali. Efter at en række
af de anklagede i første omgang
havde indrømmet deres involve-
ring i bombesprængningen på Bali,
trak mange deres tilståelser tilbage
under de efterfølgende retssager
og hævdede nu, at retssagerne var
iscenesatte og politisk motiverede.
De var bevis på, at den indonesi-
ske regering var i lommen på
USA. I et interview med den au-
stralske avis, Sydney Morning He-
rald, udtalte Abu Bakar Ba'asyir: 
"I virkeligheden ønsker USA at an-
gribe den muslimske befolkning og
Islam i Indonesien. Redskabet i
dette angreb er begrebet 'terro-
risme', således at det ikke er åben-
lyst, at de bekæmper Islam, fordi
det foregår under dække af kam-
pen mod terror. Det er sådan, jeg

forstår den måde politiunder-
søgelserne og retssagen imod de
anklagede i sagen om bomberne
på Bali og andre steder har formet
sig på"
Selv gruppen Jemaah Islamiyah,
hævdede Abu Bakar, var en del af
det amerikanske komplot:
"Jeg har aldrig været involveret i
det, der bliver kaldet Jemaah
Islamiyah…Faktisk er begrebet
'Jemaah Islamiyah' opfundet af
Amerika for at indfange [verdens-
opinionen], således at de kan an-
klage Islam og muslimer for at
være terrorister…. Jeg tror fast på
og mistænker stærkt Amerika og
Israel for at være hjernen bag og
de ansvarlige for bomben på Bali"
Denne forestilling om, at Jemaah
Islamiyah er en amerikansk opfin-
delse, og at bomben på Bali er led
i et globalt jødisk-vestligt svindel-
nummer, der har til formål at tils-

mudse Islam og sikre sig verdens-
herredømme, er også blevet gen-
taget af ledere af mere moderate
organisationer. I en rundspørge
foretaget af det kritiske tidsskrift
Gatra blandt 732 læsere, mente
52 procent af læserne således, at
Jemaah Islamiyah var opfundet af

USA, mens 48 procent var uenige.
Teorien fik dog også støtte fra en
uventet kant, nemlig fra amerikan-
ske fundamentalistiske kristne.
Disse hævdede, at der ikke var ta-
le om en konventionel bombe på
Bali men derimod om en atom-
bombe!

Atombomben på Bali?
Få dage efter at bomberne sprang
på Bali, udgav en vis Joe Vialls en
beskrivelse af eksplosionerne. Joe
Vialls, der betegner sig selv som
en 'privatdetektiv, der afslører
mediernes misinformation', er en
af Internettets mange konspirati-
onsteoretikere. Hans hjemmeside
indeholder en række fantastiske
afsløringer: at den sundhedsfare,
der angiveligt er forbundet med
tobaksrygning, er opfundet for at
dække over en global forurening
med radioaktivitet; at kræft i virke-
ligheden skyldes vitaminmangel;
og at massakrerne i Rwanda blev
udløst af den amerikanske hærs
forsøg med at bruge mikrobølge-
stråler som en form for hjerne-
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Indonesisk politi bevogter bombeområdet
ved Sari Club.  Kan en konventionel bombe
flå betonen af en bygnings stålwirer, spørger
konspirationsteoretikerne.  
Foto fra Joe Vialls hjemmeside

Ligner dette en paddehattesky? Konspirati-
onsteoretikerne siger 'ja'. Billede af Kutas
nattehimmel, da bomben sprang foran Sari
Club. Foto fra Hal Turners hjemmeside.
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Congo" og "Bandevold overalt i
Amerika: Vilde latinoer og skøre
negre hærger landet".  
På denne hjemmeside fik Vialls'
konspirationsteori, suppleret med
billeder af bombestedet foran Sari
Club, meget omtale i månederne
efter oktober 2002. Vialls teori
om en zionistisk plan bag Sari
Club bomben passede fint ind i
Hal Turner's konspiratoriske uni-
vers. Turner er stærkt kritisk over-
for USAs støtte til Israel. Han er
bekymret over det, han ser som
en jødisk dominans af amerikansk
politik og mistroisk overfor 'krigen
mod terror', fordi han ser den

som et påskud til øget
statskontrol. Hal Turners
kommentarer til en arti-
kel, der citerer CIA for,
at al-Qaeda nu skulle ha-
ve adgang til atomvåben,
er bidende. Den virkelige
betydning af CIAs rap-
port er, hævder Turner,
at 'den neo-konservative
plan om opnå verdens-
herredømmet' ved at
bruge atomvåben (som
dem på Bali) og skyde
skylden på terrorister er
blevet gennemhullet, og

at det derfor nu bliver nødvendigt
at hævde, at al-Qaeda har adgang
til disse våben. Kommentaren slut-
ter: "Måske er det nu blevet tid til
endnu et såkaldt 'terrorangreb'
for at aflede befolkningens op-
mærksomhed?"

En bizar alliance
Det varede ikke længe, før de kri-
sten-fundamentalistiske konspirati-
onsteorier fandt vej tilbage til
Indonesien. I en artikel fra 31. ok-
tober 2002 refererede interneta-
visen 'Detik.com' Hal Turners
teori i en lettere sarkastisk tone.

at straffe den australske befolk-
ning, fordi en stor del var imod
den australske premierminister Jo-
hn Howards ubetingede støtte til
USAs krig mod terror. Der var
altså ifølge Vialls tale om en skjult
amerikansk afstraffelse af de 
"ganske almindelige mennesker,
specielt australiere, som tidligere
havde været fornuftige og modige
nok til at protestere imod deres
premierministers slaviske lydighed
overfor Ariel Sharon og George
W. Bush i deres skrupelløse jagt
på at udnytte og ødelægge Melle-
møsten".
Vialls mistanke blev hurtigt ops-

nappet og udbredt af Hal Turner,
en højreorienteret radiovært fra
New Jersey, hvis ekstremt provo-
kerende og racistiske programmer
ofte skaber debat i USA. Turner
er dybt mistroisk overfor både
den amerikanske regering og Isra-
el, ligesom han er rabiat i sin for-
dømmelse af de fleste etniske og
seksuelle minoriteter. Man kan få
et indtryk af hans specielle form
for journalistik på hans hjemmesi-
de. Hjemmesidens nyhedsarkiv
lokker med overskrifter som: "Vil-
de afrikanske negre udøver
voldtægt, tortur og kannibalisme i

kontrol.
På baggrund af det halvanden me-
ter dybe krater, som bomben for-
an Sari Club havde efterladt, gra-
den af ødelæggelser og øjenvidne-
beskrivelser af en 'paddehattesky'
konkluderede Joe Vialls, at der ved
eksplosionen hverken var brugt
C4, TNT eller andet høj-eksplo-
sivt materiale. Dette materiale be-
sidder nemlig ikke kraften til at an-
rette de skader, man angiveligt så
ved Sari Club. Derimod var der,
ifølge Vialls, blevet brugt en
såkaldt SADM eller 'Special Ato-
mic Demolition Munition' (Speci-
elt Atom Sprængstof), også kendt
som en 'mikro-atombom-
be'. Kun sådan en bombe,
hvis sprængkraft angiveligt
skulle svare til 8,000 pund
konventionelt sprængstof,
ville være i stand til at ud-
vikle de varmegrader og
skyaftegninger, som blev
beskrevet af vidner til Sari
Club bomben. 
Ifølge Vialls blev de mest
raffinerede SADM bom-
ber udviklet i et samarbej-
de mellem USA og Israel i
1980erne i Negev ørke-
nen.  Disse bomber består
udelukkende af beriget plutonium
239, der kun afgiver alpha stråler
og ikke de mere kendte gamma
stråler. Strålingen fra disse bomber
kan angiveligt ikke opfanges på al-
mindelige Geiger-tællere, og bom-
ben kan derfor anvendes i al hem-
melighed. Dette var netop hvad
der skete på Bali, ligesom mikro-
atombomber også skulle være
brugt i London i 1993, hvor IRA
'fik skylden', og ved det første
bombeangreb mod World Trade
Center samme år. Bomben på Bali
var, ifølge Vialls, placeret af 'ameri-
kanske zionister' med det formål

Bombekrateret foran Sari Club undergår et hinduistisk rensel-
sesritual.  Ingen konventionel bombe laver et sådant hul, eller
hvad?. Foto fra Joe Vialls hjemmeside.
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vigtigt at tilføje, at de ikke var for-
beholdt religiøse fanatikere eller
politiske ekstremister. Efterret-
ningschef Maulanis udtalelser blev
for eksempel også bragt i det kriti-
ske tidsskrift 'Gatra'. Muligheden
for, at der var tale om en atom-
bombe blev sågar diskuteret i den
lødige, engelsksprogede avis, 'The
Jakarta Post', i forbindelse med en
artikelserie, der kritiserede de poli-
titekniske undersøgelser af ger-
ningsstedet ved Sari Club for at
være sløsede og politiet for at frigi-
ve for løst baserede og modstri-
dende oplysninger til pressen. Avi-
sen påpegede, at det stadig var
uklart, hvilket slags sprængstof, der
var blevet brugt. Det var også usik-
kert, om bomben var placeret i en
bil eller andetsteds. Og endelig
manglede politiet, som formanden
for parlamentet Amien Rais - selv
en tidligere systemkritiker - konsta-
terede, at forklare hvordan Am-
rozi, en mekaniker fra Øst-Java,
kunne fremstille så ødelæggende
en bombe.
Fra at være en teori, der appellere-
de til konservative muslimer med
en stor mistro til USA, blev rygter-
ne om en atombombe på Bali så-
ledes en del af det arsenal, en kri-
tisk presse og opposition kunne
trække på i deres kritik af politiets
og regeringens håndtering af efter-
forskningen. I Indonesien behøver
man ikke at være fundamentalistisk
muslim for at tro på en regerings-
sammensværgelse, hvad enten den
involverer amerikanske zionister
eller ej. Toogtredive års politisk
topstyring under Præsident Su-
harto har givet de fleste indonese-
re en indbygget mistillid til myndig-
hederne. Konspirationsteorier, der
involverer administrativt sløseri el-
ler politiske intriger, appellerer di-
rekte til denne udbredte mistillid.  

benægtet at være involveret i disse
angreb [på kirker på Java] og i
bomberne på Bali. Han insisterer
på, at CIA opfandt Jemaah Islamiy-
ah og al-Qaeda som en undskyld-
ning for at forfølge muslimer og
opfordre til religiøs vold. Bashir har
tydeligvis ret, for intet fiktivt med-
lem af 'al-Qaeda' kunne nogensin-
de trænge igennem de massive sik-
kerhedsforanstaltninger der omgi-
ver Dimona [testområdet] i Israel
for at stjæle et brugbart atom-
våben"
De politiske analyser, der ligger
bag 'krigen mod terror' antager
normalt, at fundamentalisme er et
ikke-vestligt, muslimsk fænomen,
og at fundamentalismen er karak-
teriseret ved et indædt had til vest-
ligt demokrati og modernitet. Sam-
menfaldet mellem konspirations-
teorierne blandt konservative
grupper i USA og ortodokse mus-
limske grupper i Indonesien viser
derimod, at der er et nært slægt-
skab mellem den kristne og den
muslimske fundamentalisme.
Konspirationsteorierne om Bali-
bomben demonstrerer desuden,
at der ikke er tale om et tilfældigt
slægtskab, men at parallellerne
imellem de to slags fundamentalis-
me i høj grad styrkes gennem en
global udveksling af informationer
og politiske (konspirations)fortæl-
linger. På tværs af to kontinenter,
dybe religiøse skel og aldeles for-
skellige politiske tilhørsforhold kun-
ne konservative kræfter i Indonesi-
en og USA således via Internettet -
konspirationsteoriernes loppemar-
ked - bekræfte hinanden i deres
verdenssyn.  

Kun for de skøre?
Men inden vi afskriver konspirati-
onsteorier om Bali-bomben som
'sindssyge' eller 'tåbelige', er det

Men Turners ide om en ameri-
kansk-zionistisk sammensværgelse
bag bomben mod Sari Club passe-
de næsten for godt til de muslim-
ske konspirationsteorier, og knap
to uger senere citerede samme
avis lederen af det indonesiske ef-
terretningsvæsen (BIN) for at sige,
at bomben 'muligvis' var en mikro-
atombombe. En tidligere leder af
efterretningsvæsenet, Z.A. Maulani,
var mere overbevist. Maulani, en
mand med tætte forbindelser til
den konservative muslimske orga-
nisation, ICMI, og en mand som
også har været mistænkt for at
være involveret i urolighederne i
Molukkerne og på Papua, basere-
de sin overbevisning udelukkende
på Joe Vialls, som nu blev beskre-
vet som en 'bombeekspert'.  
Med Vialls 'tekniske beviser' var
der nu belæg, ikke bare for den
zionistiske verdenssammensvær-
gelse, som konservative muslimer i
lang tid havde haft mistanke om,
men også for at hele retssagen
mod medlemmerne af Jemaah
Islamiyah var politisk motiveret.
Bomben, der angiveligt var alt for
kompliceret til at være fremstillet
af Jemaah Islamiyah eller nogen an-
den muslimsk gruppe, havde ifølge
Maulani kun et formål, nemlig "en
gang for alle at lukke munden på
politikere og muslimer i Indonesi-
en, der påstår, at der ikke er terro-
rister i landet".  
Dermed blev der knyttet en på én
gang bizar og ironisk alliance mel-
lem sammensværgelsesteorierne
blandt fundamentalistiske kristne i
USA og fundamentalistiske musli-
mer i Indonesien. Denne alliance
blev allerede antydet i Joe Vialls
indlæg på Hal Turners hjemmesi-
de. Viall sluttede sit indlæg på
hjemmesiden således: 
"[Abu Bakar Ba'asyir] har tidligere
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af almindelig politisk analyse.
Hvis vi et øjeblik glemmer teorien,
om at den indonesiske hær stod
bag bomberne på Bali, så har at-
tentatet den 12. oktober 2002 gi-
vet folk anledning til at optegne to
mulige sammensværgelser: første
mulighed er en sammensværgelse
ledet af al-Qaeda; anden mulighed
er en sammensværgelse ledet af
CIA. Politisk er det utrolig vigtigt
afklare sandhedsværdien i de to
teorier om en global sammens-
værgelse. Ligeså vigtigt er det at
nuancere dem, for i deres simple
form er de begge givetvis forkerte.
I et antropologisk perspektiv er
spørgsmålet imidlertid ikke, hvilken
teori, der er den rigtige, men sna-
rere hvorfor de to teorier ligner
hinanden så meget. Hvorfor bliver
global politik så ofte forstået i
konspiratoriske termer, i såvel øst
som i vest og blandt både tilhæn-
gere og modstandere af den gæl-
dende verdensorden?
Allerede i 1966 beskrev den ame-
rikanske sociolog, Richard Hof-
stadter, hvordan politisk analyse
havde fået en paranoid tone, og
hvordan konspirationstænkning
gennemsyrede politisk retorik bå-
de på højre- og på venstrefløjen.
Hofstadter skrev i kølvandet på
McCarthyismen og mordet på J. F.
Kennedy. Fjendebillederne er i dag
nogle andre end i 1960erne, lige-
som avanceret kommunikations-
teknologi har givet teorierne ny
rækkevidde og nye udfoldelsesmu-
ligheder. Ikke desto mindre har
konspirationsteorier mindst lige så
stor fascination og politisk styrke
nu som for 40 år siden.  
Det har de, både fordi verden,
som citatet fra Jameson påpeger,
er blevet mere uigennemskuelig,
end den var i 1960erne, såvel po-
litisk som økonomisk, og fordi en

Konspirationsteoriernes
globale epidemiologi
Teorier om globale sammensvær-
gelser er for længst selv blevet glo-
bale. Cirkuleret på Internettet, i
avisartikler, på TV og i film kan
konspirationsteorier nu nå langt
flere mennesker end før. Men vi
fæster lid til disse teorier ud fra
vores egne og meget forskellige
sociale bevæggrunde. Derfor viser
sammensværgelsesteoriernes ver-
densomspændende udbredelse sig
at være særdeles kompleks.
Ifølge den amerikanske filosof, Fre-
deric Jameson, er konspirations-
teorier "den fattige mands" forsøg
på at kortlægge en uigennemskue-
lig verden. Men er det nu helt rig-
tigt? For det er jo ikke kun de 'fat-
tige', 'de undertrykte' og 'de
uudannede', der fascineres af og
fæster lid til konspirationsteorier.
Ideen om, at bomben foran Sari
Club var en atombombe, har
overbevist ikke bare landsbybebo-
ere men også højtstående politike-
re og efterretningsfolk i Indonesi-
en. Den har grebet højre-oriente-
rede amerikanske radioværter og
selvproklamerede internet-detek-
tiver-alle med deres egne, forskel-
ligartede bevæggrunde. Selv mo-
derate muslimer og politiske re-
formgrupper i Indonesien fristes af
teorien, fordi den harmonerer så
godt med den mistillid til staten,
som er blevet opbygget gennem
tre årtiers politisk undertrykkelse.
Mistanken om en global sammen-
sværgelse bag den amerikansk-led-
te 'krig mod terror' rækker også
langt ind i politiske og populære
kredse i Europa.
Konspirationsteorier er ikke læn-
gere forbeholdt de klinisk paranoi-
de, de skøre og de mærkelige.
Tværtimod er konspiratorisk tænk-
ning blevet en accepteret variant

kritisk presse har demonstreret, at
ikke alle konspirationsteorier er
paranoide. Sommetider finder po-
litiske sammensværgelser faktisk
sted. I en verden, hvor mistro til
autoriteter og accepterede sand-
heder er det, der kendetegner
den gode borger, den gode jour-
nalist og den gode videnskabs-
mand, og hvor politisk og økono-
misk uigennemskuelighed er ble-
vet et globalt, strukturelt princip,
har sammensværgelsesteorier go-
de kår, fordi de erstatter komplek-
se problemstillinger med en mo-
ralsk fortælling om godt og ondt.
Konspirationsteorier virker over-
bevisende som politisk analyse, ik-
ke bare fordi de benytter sig af
teknisk jargon og (pseudo-)viden-
skabelige forklaringsmodeller, men
fordi de-ligesom alle gode myter-
er moralske beretninger om en
verden, hvor intet sker tilfældigt el-
ler utilsigtet, og hvor onde, skjulte
kræfter konstant lægger planer
mod de retfærdige. 

Videre læsning:
Hofstadter, Richard. The Paranoid
Style in American Politics and Other
Essays. Harvard University Press
(1996).
Hylland Eriksen, Thomas. Bag fjen-
debilledet - islam og verden efter
den 11. september. Informations
Forlag (2002). 

Joe Vialls hjemmeside: http://geo-
cities.com/vialls/index.html/
Hal Turners hjemmside:
http://www.halturnershow.com/

NILS BUBANDT ER LEKTOR I AN-
TROPOLOGI OG ETNOGRAFI VED
AARHUS UNIVERSITET.  HAN HAR
LAVET FELTARBEJDE I INDONESI-
EN SIDEN 1991.
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nogle af teorierne fremstå som
komiske. Det gælder en del af
dem, Lars Bugge har samlet i
hæftet ‘Konspirationsteorier. 20
populære sammensværgelser’,
hvor han præsenterer de mest
udbredte konspirationsteorier.
"Men In Black" - hemmelige
agenter der vil skjule eksistensen
af ufoer eller dække over andre
besøg fra det ydre rum, "Elvis le-
ver" - men sandheden holdes
skjult af myndighederne, ligesom
de dækker over eksistensen af
"Area 51" - ufoernes foretrukne
landingsområde, for slet ikke at
tale om den puertoricanske
"Gedesuger" - El Chupacabra -
produktet af et mislykket forsøg
på at krydse mennesker med ru-
mvæsner, som nu i en årrække
har hærget blandt de puertori-
canske bjergbønders gedeflokke.
Andre er indholdsmæssigt rettet
mod det mere jordnære, og stil-
en bliver derfor en anden: Prin-
sesse Dianas død, mordene på
JFK, Robert Kennedy, Martin Lu-
ther King, månelandingen i 1969
- fandt den overhovedet sted?
Olof Palme mordet, Estonias
forlis eller hvem der stod bag
terrorangrebene på World Tra-
de Center 11. september. I bre-

dere forstand synes der at være
paralleller i mange konspirati-
onsteorier til forklaringsmønstre
indenfor New Age filosofier, ting
sker ikke bare, der er en årsag
eller motiver, der er skjult for de
fleste, men som krystaller, tarok-
kort eller medier kan give en an-
tydning af. 
Selvom konspirationsteorier har
fået en større betydning i Ve-
sten i de senere år, er det vigtigt
at fastholde, at lignende teorier
er og har været udbredt mange
steder, og at de i forskellige for-
mer har haft større politisk be-
tydning og menneskelige om-
kostninger, end de har i dag. De
totalitære ideologier fra den
første del af det 20. århundrede
byggede i høj grad på ideen om,
at der fandtes konspirationer:
enten var der var tale om jødi-
ske finanskonglomerater, der
søgte at sikre sig verdensherre-
dømmet, fordærve den tyske
folkesjæl og den ariske race, el-
ler der var tale om borgerlige el-
ler trotskistiske sammensværgel-
ser, der havde til formål at un-
dergrave revolutionen. Samtidigt
er konspirationsteorier ikke et
fænomen, der eksister i Vesten
alene. Snarere synes det som

Konspirationsteorier er blevet
mere og mere udbredte i de

senere år. På samme tid indtager
de en mere central plads i vores
hverdag: Gennem medierne
præsenteres vi for teorier, der
antyder eller forsøger at bevise,
at politiske begivenheder, uheld,
eller uforklarlige hændelser reelt
ikke er tilfældigheder, men at
der findes forklaringer på disse,
der går langt videre, end vi kan
forestille os. Og ikke nok med
det: Der er nogen, der har villet
det, og disse 'nogen' har arran-
geret tingene sådan, at vi tror, vi
kender sammenhængene, mens
der reelt blot er tale om et slør,
der skal dække over de sande
sammenhænge.   
For den udenforstående kan

KONSPIRATIONER 
HER OG I  MELLEMØSTEN

af HANS CHRISTIAN KORSHOLM NIELSEN

Lars Bugge: Konspirationsteorier.
20 populære sammensværgelser.
Udgivet af Skandinavisk UFO Infor-
mation (2003). 

Daniel Pipes: The Hidden Hand.
Middle East Fears of Conspiracy.
Macmillan Press: London. 1998.
(1996). 
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om, at der er andre regioner,
hvor de i dag har en endnu
større betydning. Eksempelvis
udgør de oftere forklaringen på
dagligdags politiske, personlige
eller naturfænomener i Melle-
møsten, ja i den del af verden er
der snart ikke et fænomen, der
ikke behandles som et led i en
større sammensværgelse. 
Derfor skulle man tro, at man
blandt mellemøstenforskere
kunne finde en livlig forsknings-
tradition, med et begrebsappa-
rat og analysemetoder, der kun-
ne give forklaringsrammer for
fænomenet. Det er dog ikke
tilfældet. Der findes spredte re-
ferencer til konspirationsteorier
og deres betydning i litteraturen,
men kun få større studier, der
fokuserer specifikt på fænome-
net: blandt disse er et af de mest
markante Daniel Pipes ‘The Hid-
den Hand. Middle Eastern Fears
of Conspiracy’. 
Pipes bog udkom første gang i
1996, og fra omslaget informe-
res læseren om at Washington
Times mener, at der i denne
bog findes en epokegørende
analyse, der udgør et "must" for
alle, der vil forstå "den irrationel-
le kompleksitet Mellemøsten
udgør "...! 
Materialet, ‘The Hidden Hand’
bygger på, er overvældende.
Det viser, hvor udbredt fæno-
menet konspirationsteorier er
inden for det politiske felt i Mel-
lemøsten og understreger der-
ved vigtigheden af, at det tages
alvorligt i en analyse af den poli-
tiske udvikling. Af de mere end
400 sider består hovedparten af
en præsentation af eksempel på
eksempel på konspirationer eller
teorier om konspirationer, der
har indgået i taler og artikler

holdt eller skrevet af  arabiske
politikere, journalister og akade-
mikere. Præsentationen er byg-
get op som korte afsnit, hvor de
enkelte sammensværgelser er
tænkt som illustrationer på ud-
bredelsen eller rettere: hvor galt
det står til blandt mellemøstlige
politikere og skribenter. Pipes
udgangspunkt er nemlig, at
konspirationerne kan afsløres
som 'usande'. Han kan med an-
dre ord afgøre, hvilke der har
noget på sig, og hvilke der ikke
har. Derfor bliver læseren også i
et enkelt kapitel belært om, at
der selvfølgeligt også findes nog-
le få 'ægte konspirationer', som
han så opregner. I det tilfælde, at
læseren skulle være i tvivl om,
hvorvidt en teori skulle have et
element af sandhed, er forfatte-
ren også hurtig til at sikre, at den
'sande' forklaring kommer frem.
Det er i det hele taget vigtigt for
Pipes at sikre sig, at læseren for-
står, at der er tale om ideer, der
er helt ude i skoven. Derfor un-
dersøges teorierne under en
overskrift som "Den paranoide
stil". Vi er med andre ord vidner
til et forsøg på at kortlægge en
sygdom eller en brist i en 'men-
talitet', der i dette tilfælde til-
hører 'folk i mellemøsten', 'ara-
bere' eller i nogle tilfælde 'musli-
mer'. 
Man kan undre sig over, hvorfor
en analyse af konspirationsteori-
er reelt beskæftiger sig med de-
res sandhedsværdi, og hvad det
er, der gør forfatteren i stand til
at tildele konspirationsteorierne
prædikaterne 'sandt'/'falsk'.
Hvis dette var emnet, kunne
man stille adskillige konkrete
spørgsmålstegn ved Pipes bog.
Eksempelvis er det rimeligt
ukontroversielt at bruge den

ægyptiske præsident Gamal Ab-
del Nasser som et eksempel på
én der så konspirationer alle
vegne. Det er kendt, at kampen
mod konspirationer - sande eller
falske - havde indflydelse på
hans ledelse af Ægypten, men
det er ikke det samme som, at
for eksempel alle hans ideer om,
at amerikanerne havde planer
om at likvidere ham, nødvendig-
vis var ren fantasi: Vi befinder os
i en periode, hvor den kolde krig
var på sit højeste, og hvor USA i
samarbejde med eksilcubanere
forsøgte at dræbe Fidel Castro
mere end et dusin gange og på
de mest fantasifulde måder. 
Ud over dette lider analysen af
et andet problem: Der findes ik-
ke en eneste vurdering af, hvilke
udtalelser der kan bruges. Udta-
lelser, der tilskrives Muhammad
Abdu (ægyptisk religiøs reforma-
tor), der er faldet i 1920'erne,
sidestilles med udtalelser fra
1990'erene. De er åbenbart ud-
tryk for den samme 'mentalitet’.
Udtalelser af Saddam Husayn og
den tidligere irakiske udenrigs-
minister Tariq Aziz sammenstil-
les med udtalelser af den ægyp-
tiske præsident Hosni Mubarak
og af den tidligere pakistanske
præsident Benazir Bhutto. Udta-
lelser af Saddam Husayn, der er
faldet i perioden, hvor Irak var i
krig med USA, er ligeværdige
med de nævnte udtalelser af
Gamal Abdal Nasser. Udtalelser
af den af de ægyptiske myndig-
heder henrettede (1966) islami-
ske ekstremist Sayyid al-Qutb og
andre religiøse ekstremister si-
destilles med udtalelser af Arafat
eller ikke navngivne journalister,
der har skrevet i dagblade i Ye-
men, Jordan, Iran, Syrien og
Ægypten op igennem 1990'er-
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derne  fuldt ud kan drages til an-
svar af vælgerne; hvor Vesten
betragtes som en allieret snare-
re end en fjende, og hvor
konspirationsteorier derfor spil-
ler en mindre rolle i det offentli-
ge liv. Den påståede mangel på
konspirationsteorier (der også
er tvivlsom) begrundes med an-
dre ord i gennemskuelighed og
politikeres ansvarlighed, og selve
valget af 'konspiratorer' er ble-
vet knyttet til politiske alliancer
og præferencer. 

Pipes bog indeholder mange
steder tankevækkende eksem-
pler på konspirationsteorier og
peger på et centralt problem og
et problem, der alt for ofte bli-
ver overset eller omgået i analy-
ser af hvad der foregår på den
politiske scene i Mellemøsten.
For den, der leder efter en brug-
bar analyse af fænomenet
konspirationsteorier i Melle-
møsten eller søger et svar på,
hvorfor tankegangen er så ud-
bredt, er der ikke meget at hen-
te i bogen. Det er ærgerligt, for
konspirationsteorier udgør sta-
dig et meget væsentligt element
i forståelsen af hverdagens til-
dragelser i Mellemøsten og bur-
de som sådan i højere grad ind-
drages i studiet af Mellemøsten. 

slutningen på Anden Verdens-
krig, mistede deres betydning i
Vesten, blev de 'samlet op' i
Mellemøsten og 'transformeret'
til at dække zionister og imperia-
lister, i det sidste tilfælde USA
og England. Pipes mener med
andre ord, at årsagen til, at man
i Mellemøsten oftest ser de
konspirerende som værende is-
raelere eller vesterlændinge, er,
at man har overtaget konspirati-
onsteoretiske tankegange, der
var fremherskende i den første
del af det tyvende århundrede i
Europa. Han mener endvidere,
at hvis japanere og ikke loge-
brødre og jøder havde udgjort
de konspirerende i disse teorier,
ville det også i dag være japaner-
ne, der blev set som the Hidden
Hand i Mellemøsten. Pipes kryd-
rer sin argumentation med, at
han finder det både ironisk og til
dels pinligt, at man i Melle-
møsten har kopieret fjenderne
fra Vesten. Man får en fornem-
melse af, at forfatteren har vre-
det sig for at finde en forklaring,
der både virker uortodoks og
(måske) skal vise, at ikke blot er
folk dumme: de er så dumme, at
de ikke engang kan finde ud af,
hvilke fjender de skal vælge sig. 
Indviklede forklaringer kan være
passende til en indviklet verden,
men det synes her som om, for-
fatteren vrider sig for at komme
frem til en forklaring på trods af
den 'almindelige fornuft', der er
bærende bogen igennem. Der-
for virker det også næsten ko-
misk, at en anden forklaring på
fænomenet optræder sidst i bo-
gen, i indledningen til afsnittet
om konspirationsteorier i Tyrki-
et og Israel. Pipes fremhæver
Tyrkiet og Israel som de to ene-
ste lande i Mellemøsten, hvor le-

ne: Alle udtalelser indgår i et
sammensurium uden det mind-
ste forsøg på at placere udtalel-
serne, og dermed konspirations-
teorierne, i en historisk eller for
den sags skyld regional sammen-
hæng. 
Enkelte steder argumenterer Pi-
pes dog for en historisk ramme
for opkomsten af og den forsat-
te betydning af konspirations-
teorier i Mellemøsten. Mest in-
teressant er forklaringen på,
hvorfor konspirationsteorier i
Mellemøsten oftest har Ameri-
ka, England, 'Imperialisterne' el-
ler Israel som de konspirerende
(Dette er i øvrigt tvivlsomt: i
Marokko, der ikke behandles i
bogen, skyldes mange uheld og
sygdomme, for eksempel, oftest
konspirationer udtænkt i Spani-
en eller Portugal). 
Som Pipes fremhæver, var en
række 'store' konspirationsteori-
er udbredte i Europa i perioden
frem til afslutningen af Anden
Verdenskrig, og som han rettelig
fremhæver, havde disse anderle-
des dramatiske konsekvenser
end de, der udbredes i Vesten i
dag (i samme åndedrag udtaler
han, at konspirationsteorier er
uden betydning i dag i Vesten,
hvilket på den anden side også
må betegnes som tvivlsomt).
Hans forklaring på, hvorfor det
netop er ovennævnte, der op-
fattes som de konspirerende i
Mellemøsten i dag, er, at der før
Anden Verdenskrig var to for-
mer for konspirationsteorier i
Vesten/Europa. Den ene, der
var udbredt på højrefløjen, ud-
viklede sig til antisemitisme,
mens den anden, som var ud-
bredt på venstrefløjen, så de
konspirerende som logebrødre
og hemmelige ordner. Da disse
to konspirationsteorier, med af-
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Mens Yde så waiwaiernes materi-
elle kultur som en sandhed om
waiwaiernes kultur, ser Esther Fihl
de samlinger, som Olufsen og
hans medrejsende foretog, som et
udsagn om, hvordan Centralasien
blev opfattet og kategoriseret af
ekspeditionsdeltagerne, den aka-
demiske verden, som havde for-
muleret indsamlingsstrategien, og
det museum, som modtog og an-
vendte genstandene i forskning og
udstillinger. I og med opkøbet
transformeres genstandene ifølge
Esther Fihl fra at være centralasia-
tiske folks brugsgenstande til at
være museumsgenstande, og de-
res efterfølgende liv som indsam-
lings- forsknings- og udstillingsob-
jekter afspejler denne transforma-
tion. Samlingen kan derfor inddra-
ges i den repræsentationsdebat,
som hidtil kun har bygget på tek-
ster, noget der ifølge Esther Fihl
kun kan lade sig gøre i de tilfælde,
hvor man som her ikke bare har
en hel samling, men også har be-
varet store mængder af tekst fra
ekspeditionsdeltagerne, således at
det er muligt at fremanalysere
den kontekst, der har bestemt,
hvad genstandsudvalget samlet
skulle repræsentere og dermed,
hvad der førte til valget af anskaf-
felse af den enkelte genstand.

nen af Olufsens samling var en
bundet opgave, som indgik som
en del af Carlsberg fondets store
nomadeprojekt, og når det er lyk-
kedes så godt, skyldes det ikke
mindst en dyb inspiration fra ar-
kæologen John Simonsen. 
Esther Fihls afhandling analyserer
den materielle kultur på to måder.
Der er i overensstemmelse med
nomadeprojektets mål ca. 230 si-
der med et mere traditionelt og
velillustreret katalog over samtlige
samlingens ca. 700 genstande.
Heri gives der en detaljeret be-
skrivelser af alt, hvad man kan sige
om genstandenes funktion, tilbli-
velse, struktur, materialer m.v.
samt de informationer om gen-
standenes indsamling, som Esther
Fihl har fundet i de publicerede og
upublicerede beretninger fra eks-
peditionen. Denne del af publika-
tionen vidner om et enormt stort
og systematisk arbejde med at
sætte sig ind i fagligheden inden
for den materielle kulturs mange
områder såsom klæde, keramik,
metallurgi, våben etc. 
Det andet ærinde med 'Exploring
Central Asia', er at bidrage til, at
den materielle kultur på ny kan
inddrages i de antropologiske ana-
lyser på en i forhold til den nutidi-
ge antropologi meningsfuld måde.

Esther Fihl: Exploring Central Asia.
Collecting Objects and Writing Cul-
tures from the Steppes to the High
Pamirs 1896-1899. Bd. 1 - 2. 
736 sider, illustreret, indbundet.
Rhodos 600,- kr.
Dertil er der udgivet et dansk resu-
mé på 45 sider

Dette 2-binds værk, som er
en doktordisputats, og som

indgår i serien 'The Carlsberg Fo-
undation's Nomad Research Pro-
ject' er en detaljeret og reflekte-
ret, meget velillustreret publikati-
on af genstandene fra premierløjt-
nant, senere titulær professor Ole
Olufsens indsamlinger på de to
ekspeditioner til Pamir i 1896-97
og 1898-99, han var leder af. 
Med denne afhandling om frem-
mede folks materielle kultur ind-
skriver Esther Fihl sig i en gammel
tradition for antropologiske dispu-
tatser, en tradition, som dog ikke
har været benyttet siden J. Ydes
disputats om waiwai'ernes materi-
elle kultur fra 1965. Når Esther Fi-
hl efter så mange års pause har
genoptaget denne tradition, skyl-
des det naturligvis, at publikatio-

B O G A N M E L D E L S E

EXPLORING CENTRAL ASIA
C O L L E C T I N G  O B J E C T S  A N D  W R I T I N G  C U L T U R E S  F R O M

T H E  S T E P P E S  T O  T H E  H I G H  P A M I R S

af  OLE HØIR IS
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vises det ved hjælp af teksterne,
hvor de forskellige genstande blev
købt, og det vises, at Olufsen i
stedet for at etablere én centrala-
siensamling, således som Müller
havde forestillet sig, styrede sine
indkøb ud fra en opfattelse af, at
der var fem kulturgeografiske om-
råder, som skulle dækkes med
hver sin samling. Og dette gjorde
Olufsen på trods af, at de fleste
indkøbte genstande var produce-
ret og købt i byernes bazarer.
Denne opdeling i fem kulturgeo-
grafiske områder kommer derved
også til at strukturere Esther Fihls
ovennævnte katalogiske præsen-
tation af genstandene under føl-
gende betegnelser: Kirgisiske no-
mader i Pamir, bønder med
sæterdrift i Vakhan, turkmenske
nomader i Merv, khanatet i Khiva
og til sidst, Emiratet i Bukhara og
den russisk kontrollerede del af
Turkestan.
I fem kapitler, som må betragtes
som afhandlingens centrale del, og
som indeholder katalogerne, ana-
lyseres den kontekst, indsamlin-
gen de fem steder er foregået i.
Her analyseres ekspeditionens
oplevelser og aktiviteter i forhold
til de politiske og økonomiske for-
hold, der herskede i området,
mens de var der. Dette illustreres
igen med lange og velvalgte cita-
ter fra den store mængde upubli-
ceret tekstmateriale som f.eks.
deltagernes personlige dagbøger,
som Esther Fihl har fundet frem til
under sine nærmest detektiviske
eftersøgninger i og uden for Nati-
onalmuseet efter billeder og tek-
ster.
Efter disse analyser følger en sam-
menfatning, som viser, hvordan
Olufsen i etableringen af de fem
kulturområder byggede på de an-
tropogeografiske teorier fra Løff-

for ekspeditionernes indsamling af
såvel etnografiske genstande som
planter, dyr, mineraler og klimati-
ske observationer. Målet med ind-
samlingen, som det blev formule-
ret af Sophus Müller, var, at sam-
lingen skulle vise livet og det kul-
turelle standpunkt, folkene havde.
Ind i denne faghistorie fortælles
også en anden historie, som duk-
ker op en del gange i afhandlin-
gen, nemlig Olufsens mange pro-
blemer med den akademiske om-
verdenen. Esther Fihl viser her sin
dybe sympati for Olufsen og til-
skriver problemerne det akademi-
ske snobberi over for denne pre-
mierløjtnant, som ikke havde no-
gen formel akademisk uddannelse.
Dette refereres der til i afhandlin-
gens gennemgang af Olufsens lan-
ge og hårde vej for at blive aner-
kendt i de kredse, der bevilgede
penge til videnskabelige ekspediti-
oner, så han kunne få stablet asi-
en-ekspeditioner på benene i et
miljø, som ud over at være akade-
misk også var orienteret mod
Grønland. Og der henvises til det
i slutningen af afhandlingen, hvor
den manglende nationale viden-
skabelige anerkendelse af Olufsen
frem til udgivelsen af nærværende
værk diskuteres og sættes i per-
spektiv af en række udenlandske
anerkendelser af hans indsats for
videnskaben. Her kunne det
måske have været spændende at
sammenligne Olufsen med to an-
dre ekspeditionsførere, Knud
Rasmussen og Henning Haslund-
Christensen, som heller ikke var
akademikere, men som få år sene-
re kom til at nyde stor respekt i
den danske akademiske verden.
Måske var det ikke kun det, at han
ikke var akademiker, der gav Olu-
fsen problemer.
I gennemgangen af indsamlingen

Hermed er det også givet, at bo-
gen handler om det verdensbille-
de, der i Europa og Danmark lå
bag indsamlingen og ikke om
Centralasien. Derfor analyserer
de efterfølgende afsnit også gen-
standenes kontekst fra indsamling
til lagring på Nationalmuseet.
Dette sker ved først at præsente-
re de fire ekspeditionsdeltagere,
som ud over Ole Olufsen var
premierløjtnant Oscar Philipsen,
der deltog i den 1. Pamir-ekspedi-
tion, og naturhistorikeren Anthon
Hjuler og botanikeren Ove Paul-
sen, der begge deltog i den 2.
Pamir-ekspedition, og dernæst de
to kontekster, ekspeditionen be-
vægede sig i. Den ene var den
centralasiatiske, hvor russiske, en-
gelske og kinesiske interesser på
det tidspunkt konfronteredes, og
den anden var den danske akade-
miske verden, hvor det især var
Ernst Løffler, der kort forinden
havde oprettet det geografiske
studium på Københavns Universi-
tet, og Sophus Müller på Natio-
nalmuseet, som skulle aftage de
etnografiske genstande, der for-
mulerede indsamlingsstrategien.
Herved fremlægges de eksplicite-
rede krav til ekspeditionens ind-
samling, hvad der igen afspejler
den måde, de centralasiatiske folk
blev betragtet på i den danske
akademiske verden. 
Med en gennemgang af geografi-
ens, etnografiens og Nationalmu-
seets historie i det 19. århundre-
des slutning viser Esther Fihl, at ti-
dens opfattelse af Centralasien
hentede sin inspiration fra geogra-
fiens kulturgeografiske strømning
og fra den tyske antropogeografi-
ske tradition. Det var således for-
holdet mellem de geografiske om-
givelser og de kulturelle forhold,
som var det teoretiske grundlag

Konspiration04.qxd  18-12-2003  13:24  Side 54



J O R D EN S FO L K 4 / 2 0 0 3 55

ler, og opdelingens kriterier disku-
teres ud fra emner, som dengang
var relevante, det vil sige er-
hvervsform, race, sprog og sociale
og kulturelle grænser med henblik
på at afdække den systematik,
ekspeditionsdeltagerne anvendte i
opdelingen af folkene for at få en
mening ud af det, der mødte dem
i Centralasien. 
Olufsen rejste i en brydningstid,
hvor meget var under forandring.
Esther Fihl henviser bl.a. til, at han
som noget specielt fokuserede på
dagligdagens genstande og ikke på
det specielle og det fine, som tid-
ligere, samtidige og endog senere
ekspeditioner gjorde til deres ind-
samlingers mål. Men det var også
en brydningstid på anden vis. På
den første ekspedition var det to
officerer, der rejste ud for at sam-
le ind til videnskaben, mens den
anden ekspedition var karakterise-
ret ved, at ekspeditionslederen
bragte videnskabsmændene ud til
indsamlingsstedet. Dette havde
man siden slutningen af det 18.
århundrede kunnet gøre på skibe
til fjerne egne, men i denne perio-
de skete det samme på de store
ekspeditioner over land. Også fag-
ligt kom tidens brydninger til ud-
tryk i form af en konflikt mellem
botanikeren Ove Paulsen, som
gerne ville blive lang tid på et sted
for at kunne lave detaljerede un-
dersøgelser af mindre lokaliteter,
og Olufsen, som ville rejse hurtigt
gennem områderne for at dække
så store områder som muligt. Bå-
de i de naturhistoriske og de kul-
turhistoriske fag, hvis feltarbejds-
form netop var ekspeditionen,
fordi den kunne dække store om-
råder og medtage store mængder
af bagage, skete der en ændring af
fagligheden over mod systemana-
lysen, hvis feltarbejdsform var den

detaljerede analyse af forholdene i
en mindre lokalitet, hvad der igen
krævede længere tids ophold det
samme sted. I antropologien var
det dette teoretiske nybrud, der
medførte, at ekspeditionerne blev
erstattet af det langvarige feltar-
bejde i en mindre lokalitet, noget,
der dog i Danmark først slog igen-
nem med Johannes Nicolaisens
feltarbejder hos tuaregerne i
1950'erne. 
Esther Fihl har skrevet et stort og
lærd værk, som har anvist en må-
de at gøre de mange samlinger i
museerne analytisk relevante på
en ny måde. Det åbner for-
håbentligt for en faglig debat om
den materielle kulturs analytiske
potentiale og museernes viden-
skabelige funktion, for tilbage står
jo stadig det store spørgsmål, om
det, Esther Fihl her har gjort, er
den eneste forsvarlige måde at
bruge museet og dets samlinger
på i antropologien. 

Ole Høiris
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