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1. Problemformulering.  

1.1 Provokation/konfrontation. – om at sige ja.  

Det første der mødte os mandag morgen, var en forfærdelig stank, der gik 

direkte i næseborene, samt et smukt stykke klassisk musik, der spillede i 

baggrunden. På bordet stod der fire store sølvfade, de blev beskrevet med fire 

tillægsord.   

Et med råt kød og en lille æggeskal, med en rå 

æggeblomme = det rå. 

Et med små kyskager i forskellige farver = det søde. 

Et med et stort afhugget fiskehoved, der var med til 

at skabe den ”Fantastiske” lugt der bredte sig = det 

voldsomme. 

Til sidst var der et fad med camebert. Det var smeltet 

ost, der lige var blev friture stegt = det bløde.  

Jeg sammenligner det lidt med ordsproget ”At få 

noget serveret på et sølvfad”. Jeg vælger også at 

sammenligne det med arv og miljø, og tolke det som om at det er et billede på 

fire mennesker, der har fået fire vidt forskellige liv serveret. Et råt, et 

voldsomt, et sødt og et blødt. Vi vælger ikke selv hvad vi får serveret, men vi 

vælger selv om vi spiser det.  

De fire tillægsord gik igen ved næste punkt. Vi blev præsenteret for fire en 

gang til, men denne gang gennem fire udtryk.  

Det første var det rå. Det var et pressefoto, der var 

taget på Utøya. Tragedien på Utøya, gjorde et kæmpe 

indtryk på alle i Danmark for, for første gang, var det 

ikke bare en tragedie der var 100 km fra os. Der var 

folk der havde venner der var på øen. Især ordet 

mediemanipulation, synes jeg høre inde under her, for 

selv om at tragedien finder sted lige i vores naboland, er det stadig medierne 

der bestemmer hvor meget information vi får.  
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Billedet ramte rigtig hårdt, for man kan lige forstille sig hvordan de stakkels 

mennesker har smidt tøjet, og i et desperat forsøg på overlevelse, er hoppet i 

vandet og prøvet på at svømme væk. Bag denne tragedie og endda bag dette 

billede, ligger der utrolig meget had og mange fordomme.  

Jeg synes især at billedet passer godt ind i det Jacob Holdt sagde, ”Det er ikke 

billederne der er spændende, det er historien bag.” 

Dette billeder siger rigtig meget, men hvis man ikke kendte til den tragedie der 

ligger bag, er det svært at forstille sig den smerte der ligger i billedet.  

Udtryk nummer 2, var sange ”mad world. ” Den handler primært om, hvordan 

verden er blevet sindssyg. I sangen fortæller han om, hvordan børn venter på 

en dag, hvor de har det godt, og at de bedste drømme han har, er de drømme 

hvor han dør. Jeg synes sangen, var rigtig rørende, og jeg kunne let forbinde 

de mange tragedier, sangen omhandlede, med tragedien på Utøye. Jeg synes 

endda at billedet rammer endnu mere, efter at man har hørt sangen, men 

hvad jeg ikke forstår er, hvorfor at denne sang var blevet givet tillægsordet 

”det bløde.” Den fortæller om 

hvordan vores verden er ved at 

falde fra hinanden, og det kan jeg 

virkelig ikke finde det bløde i. Hvis 

man valgte, at lave ordet lidt om og 

sagde, ”det blødende” ville det 

passe perfekt ind i hvordan de 

beskriver, vores verden er.  

Den eneste måde ”det bløde” også 

ville give mening i denne her 

sammenhæng, er hvis man siger, at 

disse problemer og de blødeste der 

er.  

Det kunne godt være at de mente det som om, at vi står overfor så utrolig 

mange problem, at dem han nævner er de mindste problemer vi har og derfor 

let ville kunne beskrives som ”de blødeste” af dem alle. 
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Udtryk nummer 3, var endnu et billede. Dette billeder var af en 87 år gammel 

dame, der står med et fældende blik, og en 

pistol i hånden. Historien bag dette billede er at 

damen her ønskede at begå selvmord i Arizona, 

og bad derfor Jacob om et lift dertil. Damen sad 

med sin pistol i hånden hele ture, af angst for 

ham. Dette billede var taget 1975.  

Jeg ved ikke rigtig hvordan, jeg ville reagere, 

hvis en dame fortalte mig at hun skulle bruge et 

lift, så hun kan komme til Arizona, for at begå 

selvmord. Jeg ville ikke have det godt med at 

vide at jeg havde medvirket til hendes død, men 

nu da det var hendes ønske, var det vel godt at 

kunne gøre hende en tjeneste.   

Lige inden at hun rejste fra sin shack, sømmede hun brædder for alle sine 

vinduerne, så at lokale ”sorte” ikke ville have muligheden for at flytte ind. Selv 

om at hun ikke havde intensionen om at komme tilbage, skulle hende hus ikke 

være hjem for dem. 

Efter min mening havde hun racisme i blodet. Hun må have haft det utrolig 

svært siden at hun har følt at selvmord var den eneste løsning for at forbedre 

hendes tilstand, og dog så hun ikke op nok, til at kunne se at hendes 

efterladenskaber ville kunne hjælpe en familie, der måske havde desperat brug 

for det. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at havde der været en lokal hvid 

familie, der stod uden hjem, ville hun ikke tøve et sekund med at tilbyde 

hendes hjem til dem, men hun kunne desværre ikke se bort fra hudfarven og 

se på de lidende mennesker, der gemmer sig i de lokale ”sorte”.  
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Udtryk nummer 4, var en sang der hedder, ”jeg har ikke lyst til at dø.” 

Sangen handler om hvordan at de mennesker der ikke griber livet, går glib af 

alt for meget. Den er utrolig livsbekræftende, og fortæller meget om hvordan 

at alt skal nydes mens det er der. 

Han fortæller også om hvordan han vil hjælpe andre for at gøre hans liv bedre. 

Han har virkelig fanget tanker bag det som blandt andet Jacob Holdt også 

tænkte på. Cost – benefit. Du skal gi’ for at få, for det du får igen er 10 gange 

bedre. I sangen fortæller han om 

at vi skal udvikle os, og forandre 

det der ikke virker, for at følge 

med fremtiden. Jeg synes at det 

er virkelig storsindet af ham at 

bemærke de mange versioner af 

intervention, som samfundet 

enten bruger, eller har brug for. 

Mange mennesker tænker kun på 

hvordan de selv for forbedre sig, 

og tænker ikke på at vi også bliver nødt ti at rykke os som samfund for at 

kunne fortsætte som et fungerende velfærdssamfund.  

Han fortæller om alle de mennesker der ikke er klar til at gribe livet, og nyde 

det, og hentyder samtidig til at det er personer som dem der trækker vores 

samfund ned. Selv om han derfor tolker det lidt samfundsmæssigt, går han 

virkelig også ind på det personlige plan. Han fortæller om hvordan det ændre 

dig som person at ”sige ja” til ting. Blandt andet, det at blive forældre, ændre 

dig på alle punkter, og han siger at de mennesker der sige nej til sådan en 

mulighed, ikke blot sige nej til at få noget de elsker højere end noget andet, 

men også sige nej til udvikle sig og vokse.   

Det gælder om at sige ja til livet.  
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”Men pas på, billederne lyver.” 

Vi trådte ind i salen, hvor alle væggene var klædt 

med både smukke, hårde og direkte grusomme 

billeder. Selv om at vi på forhånd var blevet 

advaret mod billedernes manipulation, tænkte jeg 

alligevel ikke over det. Jeg nød bare billedet af den 

ældre dame, der kyssede en ældre mand, som jeg 

allerede havde besluttet mig for, måtte være hendes mand.  

Jeg beundrede troen hos to piger, der lå sammen 

og bad, men allermest hadede jeg billedet af 

Nazisten der holdte i hånd med en dame.  

Det var først da jeg tog anden runde, at jeg 

kunne se hvor blind jeg havde været. Hende 

damen der kyssede en mand, var prostitueret, og 

blev nødt til at sælge sin krop, for at kunne forsørge sine børn.  

De to piger der bad til gud, begik et indbrud få dage efter. Det var deres sidste 

mulighed for overlevelse.    

Men den største løgn af dem alle, var Nazisten. Det vidst sig, at den anden 

tilhørte et medlem af KKK. Dette billede vil jeg altid kunne huske, og jeg har 

derfor valgt dette billede som det jeg aldrig vil 

glemme. 

Da jeg så de to hænder, var den første tanke 

der røg gennem mit hoved: ”Hvordan kan to det 

hader så meget, elske?” Men da jeg læste deres 

historie, forstod jeg straks, at man blev nødt til 

at elske, når man har så meget had i blodet.  

Wally var lykkeligt gift og boede med hans 4 år 

gamle datter og kone i New York. Indtil at konen og datteren tilfældigt bliver 

ramt af strejfekugler fra en bandekrig blandt lokale sorte.  

Wally blev fyldt med had og smerte og blev aktiv medlem af Nazipartiet.  
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Efter længere tid som nazist, så han Jeff Berry (klanlederen af KKK) gå på tv, 

sammen med hans datter Tania.  

Wally forelskedes sig straks i den små buttede datter. Han elskede alt ved 

hende,  

og ved næste klan møde, kørte han hele vejen fra New York til North Carolina. 

Han mødte op, og friede til hende. De andre i klanen kunne ikke lide det, for 

de sagde at nazister hadede så meget. Derfor var Tanias far, Jeff Berry heller 

ikke glad for det. Han hadede ham virkelig og ville ikke have Wally med i 

klanen. Kort tid efter blev Jeff meget syg, og de andre klanmedlemmer 

anklagede ham for mordet på deres mange ofre.  

Hans sygdom gjorde at han lå i koma i to 

måneder, og den eneste der sad ved hans 

sygelege, hver dag i de to måneder, var 

Wally. Han elskede virkelig Tania, og ville 

gøre alt for at få hans tilladelse til at gifte sig 

med hende.  

I dag er Tania og Wally gift og har en lille datter. De er en helt almindelig 

gennemsnitsfamilie, der så vel går i kirke og tror på gud, men som Jacob 

sagde, ”uden at klæde sig ud i hadets klovnedragt, som kompensation for 

smerten.” Han siger også, ”Dette billede af Tania og Wally fra hadets år, 

rummer mere kærlighed end noget andet jeg har taget.” 

Det her er en af de smukkeste historie jeg nogensinde har hørt. Begge er de 

påvirket så meget af had. Den ene har fået det ind med modermælken, og har 

det løbende i årene, mens den anden fik frataget alt han elskede af nogen der 

løste deres skænderier, med skudepisoder i gaderne. Så meget had, og det 

eneste der overvandt det, var kærlighed. Kærligheden til gud, hinanden og 

deres fælles lille datter.  
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Det bløde billede jeg valgte, var et billede af Michael i et badekar. Mine første 

tanker om billedet, var at det var en tryg, sikker og sød lille dreng, der sidder i 

rent vand med verdens største  glade smil på læben. Det er ikke verdens 

største badekar, men det ser ikke ud til at det rør ham, han er bare glad. Det 

er ikke til at se om han er fattig eller mere 

velhavende, men lige meget hvilken situation han er i, 

tyder hans dejlige smil på en tryg og sikker barndom. 

Det virker som et af de tilfælde hvor at barnet er 

trygt, gennem fattigdom, sygdom og måske endda 

sult, så længe at forældrenes glæder smitter det lille 

barn.  

Senere overvejede jeg om det var et falsk smil han 

blev nødt til at smøre på, på grund af mindre 

søskende eller andet, men hans øjne afspiller bare en 

gemt lykke, som ikke kan spilles.  

Titlen på billede afsløre at han den dag i dag er sygdomsramt og arbejdsløs. 

Det viser hvordan år, mennesker og beslutninger kan ændre os.  

Jeg tænker meget på om han den dag i dag, stadig kigger tilbage på dengang i 

badekarret og tænker på de minder der har påvirket ham, både positivt og 

negativt, og tænke på hvordan de har formet ham.  

Jeg tror at Jacob har taget dette billede, for at vise at de små glæder i 

hverdagen, som vi mange gange tager forgivet, kan have væsentlig betydning 

i nogle børns liv. De børn der ikke har så meget som vi har, har samtidig også 

større glæde ved de ting, der bare er en lille brik i vores hverdag.  

 

Det voldsomme billede jeg valgte, var et billede af en barnegrav, idet at jeg 

ikke kunne finde noget mere grotesk end et lille barn der på nogen måde har 

lidt. En ting er at være fattig, og måske endda sulte, men der vil altid være 

andre ting i barnet liv, som vil gøre dets liv værd at leve, men når et barn har 

lidt fysisk eller psykisk smerte er det ikke til at holde ud. Af dømme på graven, 

der det ikke ud til at familien har haft særlig mange penge. Graven er lille, og 



Natalie Vestergaard Olesen.                                 The Blind.                                          Om at sige ja.  

 9 

man ville let kunne overse den, men den er der, og der er lagt kærlighed, 

omtanke og følelser i den.  

Når vi ser en kirkegård glemmer vi tit at for hver sten der er, er der også et 

dødt menneske.  

Det er ikke til at sige hvordan barnet er dødt, men hvis man sammenligner 

med de andre historie der er blevet fortalt ud fra Jacobs billeder, er der mange 

muligheder, alle lige groteske.  

Hvis barnet på nogen måde er blevet myrdet på grund af dets hudfarve, viser 

det det bare hvordan had kan ødelægge, ikke bare vores forhold til hinanden, 

eller vores samfund, men også koste og familiemedlemmer og mennesker vi 

elsker. Dette lille barn, har ikke engang været 

stort nok til at kunne nå at bruge sit liv, eller 

værdsætte det. Dette barn har ikke engang haft 

chancen for at kunne give den kærlighed og 

tryghed som den har fået af moderen videre.  

Hvis barnet havde levet, tyder det på at det 

havde vokset op i en fattig familie, hvor det nok 

ikke alligevel havde hverken nok mad eller 

medicin, men alle fortjener livet, og man burde 

ikke kunne bestemme hvem der skulle dø ud fra 

en hudfarve. Alle liv er hellige og ønsket.  

Chancen er også at barnet kunne også have 

sultet ihjel, og så kan man jo sige at det var godt at det døde, for så behøvede 

det ikke lide længere, men lige meget hvad har denne tragedie efter ladt hele 

familien i sorg over tabet af denne lille engel. Forældrene burde i det tilfælde 

have tænkt over at de ikke kunne få barnet, da de ikke havde penge til at 

opdrage det, men gravens kærlighed tyder på, at dette barn var ønsket. Man 

kan samtidig siger at kærlighed er vigtigere end penge, men det er meget 

uansvarligt af forældrene, når de ved at dette barn kommer til at lide.   

Desværre står forældrene nu kun tilbage med savn og tårer.  
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Det rå billede jeg har valgt, har igen en voldsom historie bag sig. Jacob mødte 

en dame, som plejede at være død, men da han kom hen til hende, fortalte 

hun at en mand havde myrdet hendes mand med en økse. Han spurgte hvem 

hun boede sammen med nu, og hun svarede at hun boede med hendes mand 

øksemorder. Der var ikke mange mænd i byen og det var et klart kvalitets 

tegn at have en mand og meget farligt og risikabelt at bo uden. Damen var 

afhængig af narko. Jeg overvejer meget 

hvordan at hun kan leve med at have hendes 

mand morder liggende i rummet ved siden 

af. Det er når man sover, at man er 

allermest sårbar, og hun lod bare denne 

morder sove så tæt på hende. Jeg kan ikke 

engang se hvordan hun har fundet tryghed til 

at falde i søvn. Jeg forestiller mig bare alle 

de søvnløse nætter jeg ville have haft, hvor 

jeg bare ville være lammet af frygt. Hun var 

narkoman, og fandt jo derfor tryghed og 

flugt fra sine problemer i hendes stoffer, men 

jeg ville aldrig kunne dele tag med en 

morder. Hun må virkelig have følt at hun var 

mere sårbar, og i større fare hvis hun bare sov alene.  

Billede viser hvordan hun ligger og tænker. Hendes blik viser både sikkerhed, 

savn, længsel og fortrydelse. Hun blev selv myrdet af økse morderen kort tid 

efter at Jacob snakkede med hende.   

 

Det søde billede jeg valgte var af en mor der ligger i fattigdom og sover med 

sit nyfødt barn. Jeg synes at situation er ekstrem sød. Moderen ligner ikke en 

der har særlig meget at holde fast i, og virker ikke engang til at have en stabil 

hverdag. Jeg tvivler stærkt på at hun har mad foran sig hver dag, og hvis, er 

det nok ikke altid ordentlige metoder hun har skaffet det på. Ud over disse 
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ustabile standpunkter hun har, har hun så utrolig meget tryghed hun kan give 

videre til hendes lille engel. Moderen sikkerhed går videre til barnet, og selv 

om at hun ikke ved hvad morgendagen bringer, formår hun at skabe trygge 

rammer og sikkerhed for et lille menneske. Det må kræve utrolig meget at 

kunne give barnet tryghed på trods af hendes mangler. Hun formår også at 

gemme fortvivlelsen og frygten. Det er fantastisk at man for en gang skyld kan 

mærke hvordan at mangler, kan forstørre vores syn på ting så meget. Hele 

vores liv render vi rundt og håber på materielle goder, og mener ikke at vi kan 

overleve, hvis i ikke 

gør noget ud af vores 

liv og bliver 

jurastuderende eller 

politiker, men i deres 

hverdag er det en 

kamp bare at få rent 

vand og kunne falde i 

søvn, og samtidig 

være 100% sikker på 

at de vågner op 

næste morgen.  I 

sådan en verden kræver det virkeligt at man holder sammen og at man kan se 

bort fra alt hadet der må omgive dem i sådan et samfund. De må holde 

sammen for at klare sig igennem de svære tider. Kvinden havde ingen mand 

og må i mange år have følt sig alene, men nu har hun for første gang en lille 

del af sig selv, som hun kan tage sig af elske og holde af. Moderens job er 

udelukkende at være denne lille engels støtte og kunne være hendes faste 

standpunkt, i en ellers ustabil opvækst.  

Moderens skulle kunne give hendes lille engel noget der er værd at leve for og 

kæmpe for, og skal værdsætte denne lille engels væsen, og være villig til at 

beskytte hende lige meget hvad.  
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Det billede jeg valgte at give en ny titel til, var et billede af en lille dreng der 

sidder med verdens største og lykkeligst smil på læben, og med et gevær i 

hænderne. Han hans øjne er det bare et legetøj, men i hans hænder er det et 

mordvåben.  

Våbnet er givet til ham, så han har mulighed for at beskytte sig selv mod de 

”sorte.” Han har fået besked på at hvis de nærmer sig huset, skal han gøre det 

til deres endeligt.  

En lille dreng som ham lærer aldrig at kende forskel på et legetøjs gevær og et 

rigtigt, som Simon sagde så flot. 

Hans hverdag må være forholdsvis 

god, da det ikke ser ud til at han at 

han har nogle mangler. Dog kan jeg 

ikke forestille mig en barndom hvor 

man vokser op omgivet af så meget 

had. 

Jeg kan lige forestille mig hvordan, 

han har lagt geværet ned, når de 

var begyndt at blive kedeligt, og 

derefter havde gået ind i rummet ved siden af for at lege med legoklodser. 

Det virker også lidt som en joke at han sidder og har det så godt, med så flot 

tøj, når hele udstillingen er fyldt med billeder af folk der lider dagligt af sult og 

mister venner og familie på grund af sult. 

 Det værste ved det hele, var at komme fra et billede, hvorpå der var en lille 

dreng der lige havde mistet sin lille bror, fordi en hvid havde følt at det var 

hans pligt at slagte denne lille ”sorte” dreng der ikke ”passede ind” i hans 

billede af et ideelt samfund. Derfor bevæger man sig videre og er en lille dreng 

der højest er otte, der ligeså godt kunne være hans morder. 

Det værste er at den lille morder ikke kender til andet. Hadet er blevet givet 

videre til ham gennem modermælken og han har aldrig fået lov til at tale til 

mennesker der har haft noget tilovers for ”sorte.” 

Jeg har valgt at døbe billedet ”barndomsminder.” 
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Det er mest af alt for at provoker. For at vise folk hvor meget vores barndom 

præger vores tankegang og syn på livet. Jeg sammenligner på samme måde 

hans barndomsminder, og de ”sortes.”  

 

Mit eget billede forestiller to piger der kysser, mens den ene giver den anden 

400 kroner.  

Jeg har valgt virkelig at bruge 

udtrykket ”billederne lyver.” Jeg spiller 

lidt på de fordomme der ligger bag 

billedet. Mange ville kigge på billedet 

og tænke på prostitution og allerede 

have fordomme om hvor vidt at det er 

forkert at to piger er sammen.  

De fleste ville aldrig tænke længer og 

måske nå frem til at kysset bare er et 

lykønsknings kys, og at penge måske 

bare skulle overrækkes af andre 

grunde. Alle tænker på øjeblikket 

billedet er fanget i, og ikke den enten 

bedre eller værre historie der ligger 

bag.  

Jeg vælge at have lige dette øjeblik, for at se hvor mange der bare ved at 

kigge på billedet har fordomme og tror at de ser hvad de ser. Bag efter vil jeg 

prøve at se hvor svært det faktisk er at bryde en fordom, og se hvor mange af 

dem der har kigget på billedet der vil lade sig overtale til at billedet faktisk 

fortæller en helt andet historie end de tror.  
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1.2 Inspiration – Det rå, det søde, det voldsomme og det bløde.  

Medusa = rå. 

Medusa var et skib der stødte på grund. Alle de rige og kaptajnen kom ombord 

på redningsbåde. Alle de fattige på skibet måtte lave en tømmerflåde for at 

overleve. På den lille tømmer flåde var der 40 mennesker, og der var hverken 

plads eller mad til alle. Derfor var det nødvendigt at kæmpe for at overleve. 

Derfor var der nogle der måtte ty til kannibalisme for at få mad.  Nogle begik 

selvmord, fordi at de troede at det ville være en mindre smerte fuld død end 

den der var dem i vente. Andre blev dræbt og smidt overbord for at få mere 

plads. Dette passer til begrebet ”Survival of the fittest”, mest brugt af Charles 

Darwin. Begrebet bliver mest brugt for at sige at, det er den klogeste og 

stærkeste der overlever. Det galt om at tilpasse sig, for at overleve.  

Dette er en af de steder hvor der er tale om direkte egoisme. Ikke bare blandt 

dem der slog andre ihjel for selv at overleve, men i større grad dem der tog 

redningsbådene, for selv at komme i land. Der kunne sikker godt have været 

flere på redningsbådene, men de var jo ikke ”betydningsfulde” nok ti at 

overleve. 

Her er der virkelig tale om forskelsbehandling og klasseforskel, men jeg synes 

virkelig at det er uretfærdigt at nogle liv skulle kunne være vigtigere end 

andre. 

Hvem er det overhovedet der har ret ti at bestemme hvem der skal dø og 

hvem der skal overleve? 

Det er den slags magt der i mange tilfælde fører til magtsyge og i endnu flere 

tilfælde fører til frygt, asyl, drab, undertrykkelse og had.  

Hvis disse mennesker fulgte de samme budskab som Jacob (cost / benefit) der 

siger at jo mere du giver, jo mere får du igen, ville de aldrig have taget 

sådanne beslutning. 

Spørgsmålet er også om de mennesker der var på tømmerflåden, havde 

opgivet eller stadig havde håb for overlevelse og følte at de havde noget at 

holde sig i live for.   
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Globryllup = det søde – Helle Helle. 

Regitze skulle tage bussen hjem og kom ved en fejl til at stå af ved et forkert 

busstop. Den næste bus køre først om lang tid, men tæt på busstoppet ligger n 

kirke, som Regitze går ind i får at få varmen. Der er et bryllup i gang og hun 

vælger at deltage i dette tilfældige bryllup. Efter vielsen, fik Regitze bare uden 

videre et lift til fest, og noget andet tøj at tage på, og blev taget imod med 

åben arme af familien.  

Jeg synes at det er fantastisk hvordan at familien ikke kender hende, men på 

grund af at de er så lykkelige på denne ene dag er de bare åbne overfor 

hende.  

Regitze køre bare med som en blind passager, og deltager i alt hun bliver budt 

af ren og skær nysgerrighed. Man kan på mange punkter også suget Jacob er 

det, da han bare plejer at blaffe sig frem og så får han tit et lift og blive ligeså 

ofte inviteret ind i folks huse. Jeg tror blandt andet at det er på grund af hans 

åbenhed, men også at han jo er lidt hippie. Han ligner selv en vagabond, og 

når han så har verden mest fantastiske historier at fortælle, invitere folk ham 

gerne ind og han tager glædeligt imod deres gæstfrihed.  Han dømmer ikke 

nogen og siger også at selv om at han har boet under samme tag som KKK - 

medlemmer, har han aldrig mødt et ondt menneske. Han ønsker ikke at få 

fjender, han ønskede blot at forstå de folk der var anderledes end ham selv og 

som levede under andre forhold.  

Han vælger, som han selv siger, at sige ja til mulighederne, og gribe dagen 

som den kommer. Han har ingen forventninger for hvor han havner og følger 

bare med.  

Han har også lidt af en gave. Han formår at blive venner med alle med det 

samme, han begynder at snakke med dem, for han er både positiv, 

imødekommen. Nogle mener at det er på grund af hans skæg at han virker til 

at stole på, men jeg tror at det er hans øjne.   
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 At betragte andres lidelse 2003 = voldsomme – Susan Sontag. 

Det var en artikel om hvordan medierne viser os barske billeder af folk der 

lider blandt andet i krig og fortæller om hvordan mange folk vender ryggen til. 

Nogle mener at medierne kun brugerbillederne som barske skræmme billeder, 

for at provokere. 

Der er mange diskussioner i gang om, hvor vidt folk er ved at blive immune og 

ikke længere reagere når de ser et barn dø. Nogen synes endda at folk er ved 

at blive følelses kold.   

Der var også snak om hvilke nyheder man skulle vægte højest. De lokale eller 

de globale nyheder. Susan mener at vi skal lære at stille skarpt på det der sker 

globalt, da det tit er det der er værst. Der var også meget snak om hvordan vi 

skulle hvor vi skulle få vores viden fra, hvis vi ikke havde medierne, og hvor 

meget det påvirker os hvis de manipulere med dem. Hvad skal så vise os den 

virkelige verden? Artiklen stillede også spørgsmål ved mediernes psykisk 

påvirkning.  

Der er en masse ved dette jeg ikke 

forstår. Jeg er med på, at det er 

billederne, der er med til at påvirke 

os, så vi vil hjælpe, men der er jo 

ikke altid noget vi kan gøre. Når vi 

ser billeder fra en krig i Afghanistan 

og ser en syv år gammel pige bliver 

myrdet, ved vi jo allerede at vi 

bliver nødt til at gøre noget, men hvad? Der er ingenting vi kan gøre. Jeg har 

ingen mulighed for at hjælpe. Jeg er 15 år gammel og kan på ingen måde 

stoppe en hel krig. Når jeg så bliver bombarderet med 100 billeder af døende 

børn, velvidende at der er ingenting jeg kan gøre for at hjælpe, hvad regner 

folk så med at jeg skal sige. Det er ikke fordi, at jeg ikke føler med dem, for 

det gør jeg virkeligt. Jeg har intet højere ønske end at kunne se dem glad og 

sikre, så det er ikke af egoisme at jeg zapper væk, men det bliver jeg nogle 

gange nødt til. Jeg bliver jo næsten nedbrudt psykisk ved at skulle sidde på 
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min flade, blive ødelagt indeni og vide at den eneste forskel jeg kan gøre, er 

højest at sende et par håndøre derned. Jeg er ikke på nogen måde blevet 

immun, eller van til at se folk dø, for det bliver man aldrig, men hver gang jeg 

høre et menneske på tv skrige i smerte, gør det ondt inden i. Min mave slår 

knuder og uden at tænke over det, begynder tårer at presse sig på. Jeg ved 

godt at jeg ikke burde græde, for der dør folk dagligt, men jeg ved at den 

person, jeg ser lide nu, burde have retten til at leve ligeså vel som jeg, og min 

familie har. Det er uretfærdigheden der rammer mig hårdest. Da jeg var 

yngre, så jeg i tv’et, et klip fra en gammel mand der sad med tårer i øjnene, 

og sagde at han havde mistet sit barnebarn under et angreb. Han kunne ikke 

sige så meget, da han ikke kunne stoppe med at græde, men jeg kan huske at 

han sluttede af med at sige, at hans barnebarns hjerte var rent og uskyldigt, 

og noget der ville bevidst kunne dræbe noget så rent, fortjente at leve med 

skyldfølelsen. At dø ville være for let en straf, i stedet skulle morderen leve 

med skammen og hade sit eget spejlbillede.  

Jeg føler mig nogle gange som den morder. Jeg har det tit dårligt over hvor lidt 

jeg kan gøre for at hjælpe, men jeg gør hvad jeg kan. Jeg holder mig 

informeret og ved hvad der forgår rundt i verden, men nogle gange bliver man 

nødt til at zappe væk.  

 

Seat reklame billede: 

På billedet var der en bil, og en person der stod foran. Personen havde en 

kvinde krop, men er mande hoved.  

Umiddelbart troede jeg at reklamen var blevet lavet for at provokere, og visse 

at det fanger folks blik for man bryder normerne.  

Bilen virkede umiddelbart til at henvender sig til mand, og normalt ville man 

bruge en lækker kvinde krop til at sælge den, og det kan man jo også sige at 

de har gjort denne gang, men i stedet for at bruge et flot ansigt, har de indsat 

et mande ansigt. Jeg synes virkelig at det er genialt set, at man tager det mest 

feminine i en klassisk reklame, og erstatter det med noget maskulint. Det viste 
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fint hvad reklamen også selv sagde. Der var ”utrolig meget testosteron,” og 

var så mandigt som det kunne blive.  

Jeg elsker idéen og er forstår og bedre nu at vi skal gøre noget anderledes for 

at forny os, og vi bliver også nogle gange nødt til at fotografere bagsiden, for 

at få det sande udtryk frem.  

 

Raske penge og Klumpen: Rundt.  

Sange rundt, tror jeg på havde mange skjulte hentydninger. Den sagde at hele 

verden er en organisme og at vi kører rundt i den samme bane. Alting køre 

rundt. Blandt andet familie mønstre, som det  Jacob Holt valgte at bryde ud af. 

Den nævnte og assimilering og hvordan vi behandlede indvandrende. Den 

sagde også hvordan vi ubevidst satte normalisering, som en alt for vigtig del af 

vores liv.  

I sangen nævnte de også, at livet drejer sig om en masse ting man ikke altid 

kan regne ud. Blandt andet vores skæbne og hvor vi havner, er en af de ting, 

som vi ikke kan spå. Vores skæbne er ukendt og tager form efter hvilke 

beslutninger vi tager. Den kørte også rigtig længe om emnet cost / Benefit, og 

fortalte om at vi i alle sammenhænge vi kan komme til det, skal give alt hvad 

vi kan. Den talte om hvordan mange mennesker planlagde deres liv, efter 

hvad der gavnede dem mest, og tænkte ikke over hvordan de eventuelt kunne 

hjælpe andre. Den talte til vores ego og skyldfølelse.  

Den beskrev det åbne sind, og hvordan at det er umuligt at opleve noget, med 

sindet lukker. Den sagde igen hvordan at man skulle sige ja til livet, ligesom 

Jacob Holdt gjorde det.  

Hvad sangen umiddelbart sagde, var måske også det klareste budskab der 

blev ført frem. Den sagde at livet går videre og at alle burde få second chance. 

Lige meget hvor meget lort man står i drejer jorden stadig rundt, og der vil 

altid komme en i morgen.   
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Forslag til fælles – gruppe 1.  

I alt for mange kulturer rundt om i verden, er undertrykkelse, had og racisme 

en del af hverdagen.  

Folk lider, men på grund af mediemanipulation, og mangel på information, kan 

vi ikke hjælpe dem, der har brug for det. Vi skal derfor videns dele for ikke at 
ende, omgivet af fordomme og fremmedhad.  

Vi sidder her hjemme og regner med at verden kommer til os, men som Jacob 
Holdt siger, ”cost-benefit” skal vi gi’ for at få, sige ja til mulighederne og gribe 

dagen.  
 

- Hvilke store mønsterbrydere har der været? 

 

Forslag til fælles – gruppe 2.  

I alt for mange kulturer rundt om i verden, er undertrykkelse, had og racisme 
en del af hverdagen. Samtidig står vi overfor store udfordringer i fremtiden.   

Folk lider, men på grund af mediemanipulation, og mangel på information, kan 
vi ikke hjælpe dem, der har brug for det. Vi skal derfor videns dele for ikke at 

ende, omgivet af fordomme og fremmedhad, for det kan få fatale 
konsekvenser for verden.  

Derfor bliver vi nød til at blive et mere åbensindet land, og tage imod 
indvandrende, men samtidig undgå at udnytte de lavt stående lande.  

Vi sidder her hjemme og regner med at verden kommer til os, men som Jacob 
Holdt siger, ”cost-benefit” vi skal gi’ for at få, sige ja til mulighederne og gribe 

dagen.  
 

- Hvilke problemstillinger står verden overfor nu og i fremtiden? 

- Hvilke store mønsterbrydere har der været? 
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1.3 Fællesproblemformulering.  

Verden har indset, at uvidenhed og mangel på oplysning fører til frygt og 

uretfærdighed. Medierne er vores vindue til verden og har sammen med den 

politiske og personlige manipulation mulighed for at påvirke vores syn på 

andre mennesker og kulturer. Jacob Holdt sidestiller begrebet ”cost-benefit” 

med det, at alt hvad du giver, får du igen, idet den rendyrkede egoisme 

modarbejder fællesskabet. Det handler derimod om at være åbensindet, lade 

sig provokere og respektere sin omverden. Du vælger ikke selv, hvor du 

kommer fra, men du vælger selv, hvor du vil hen. 

 

Hvorfor er det vores ansvar at løse andres konflikter? 

Hvordan undgår man svigt og undertrykkelse? 

Hvilke store mønsterbrydere har der været? 
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2. Præcisering af problemformulering.  

2.1 begrundelse for temavalg.  

Jeg er ikke helt klar over, hvad det var, der fik mig til at falde for dette tema, 

men jeg tror det startede under provokationen.  

Da vi gik på museet, og kiggede på alle billederne, og kunne ikke lade vær 

med at tænke på hvor meget et menneske er værd i nogle folks øjne.  

Lige foreløbigt ved jeg ikke særlig meget om mit tema. Om dødsstraffe i 

udlandet ved jeg kun at det er meget brugt i USA. Mange mennesker sidder på 

dødsgangene i forskellige stater i USA. De fleste kan sidde på dødsgangen i op 

til 20 – 30 år.  

Alt jeg ved om mit tema, er noget jeg har hørt i tv-avisen eller fra andre 

medier.   

Der er utrolig meget ved mit tema, der rammer rigtig mange mennesker. Alle 

kan relatere til det, for alle kan sætte sig ind i hvordan det vil være at miste sit 

liv.  

Jeg synes at det vi være rigtig spændende at gå ind i, at de folk der ønsker at 

dø, ikke har rettighederne til at bestemme over deres eget liv mens at de folk 

der har gjort en slem forbrydelse, bliver dødt, og for frataget deres kæreste 

ege, deres eget liv. Jeg vil gerne ind og se, hvad der gør at andre kan kræve 

at du for frataget  dit liv. Dit liv er det eneste der 100 % sikkert er dit eget, og 

alligevel er der folk der kan tage det fra dig.  

Jeg tror, at mit tema bliver rigtig let at diskutere, da alle kan sætte sig ind i 

hvordan det ville være at miste sit liv.  

Der er også rigtig mange forskellige meninger og holdninger til disse 

problemstillinger og jeg glæder mig meget til at se hvem der tør ytre deres 

meninger om dette svære emne.  

Jeg vil rigtig gerne vide mere om hvilke rettigheder der er for de dødsdømte i 

USA og hvor mange der kæmper for at stoppe dødsstraffene.  

”Verden har indset, at uvidenhed og mangel på oplysning fører til frygt og 

uretfærdighed.” – Dette har jeg valgt at belyse, da mange af de mennesker 
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der skrev under på at de ville have dødsstraf indført, var uvidne om hvad det 

var de skrev under på.  

”politiske og personlige manipulation mulighed for at påvirke vores syn på 

andre mennesker og kulturer.” – Dette tager jeg med, fordi at der var rigtig 

mange der blev manipuleret eller tvunget til at skrive under på at dødsstraf 

skulle genindføres. Da de derfor bare fik af vide at de skulle skrive under, fordi 

at folk der var blevet dømt, var dårlige mennesker, skabte det fordomme 

omkring de dømte.  

”Du vælger ikke selv, hvor du kommer fra, men du vælger selv, hvor du vil 

hen.” – Dette vælge jeg at tage med, på trods af at det ikke dissideret er 

mønsterbrydere jeg arbejder med. Jeg synes at det passer rigtig godt ind på 

alle de mennesker der stadig den dag i dag, sidder i USA og vil stemme for at 

dødsstraf skal forblive, udelukkende fordi at deres forældre ville sige det, og de 

derfor er blevet opdraget til at have den mening. Med dette referere jeg også 

lidt til alle de mennesker, der verden over kæmper for at få dødsstraf fjernet.  

Spørgsmålet jeg har valgt er ”Hvorfor er det vores ansvar at løse andres 

konflikter?” – Jeg synes også at dette spørgsmål passer både til 

aktivdødshjælp, og til dødsstraffene. Vi bliver jo nødt til at kæmpe og diskutere 

sagen om aktivdødshjælp, også selv om at vi ikke har planer om at ruge det i 

den nærmeste fremtid. Det er på samme måde med dødsstraf. Selv om at vi 

ikke kan risikere at blive udsat for dødsstraf er det stadig mange danskere der 

kæmper for at hjælpe de dødsdømtes rettigheder.   

Jeg regner meget med at arbejde tværfagligt. Jeg bliver nødt til at komme 

omkring en masse fag, for at kunne få det optimale ud af mit tema.  

 

Af fag valgte jeg: 

Dansk: 

Jeg valgte dansk, fordi at hele min rapport skal skrives på dansk, og jeg har 

tænkt mig at udnytte dansksproget kompetencer ved hjælp af blandt andet 

grammatik. 
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Psykologi: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme en del ind under 

hvordan mine problemstilling påvirker folk psykologisk. Jeg vil især gerne 

omkring hvordan det påvirker de mennesker der sidder på dødsgangene meget 

psykisk.   

Matematik: Jeg bliver nødt til at bruge rigtig meget statistik, og bruge 

diagrammer til blandt andet at demonstrere hvordan antallet af dømte der 

sidder på dødsgangene rundt i USA. 

Samfundsfag: Jeg har også besluttet mig for, at jeg bliver nødt til at have 

dødsstraffenes betydning for samfundet med, og også samfundets mening.  

Billedkunst: Jeg bliver nødt til at bruge billedkunst under processen hvor jeg 

laver mit musiske.  

Filosofi: Da etikken bag mit emne har en væsentlig betydning for mit arbejde, 

bliver jeg nødt til at have filosofi med som et af de fag jeg kommer meget 

omkring.   

 

Mine emne er heldigvis nogle meget diskuteret emner, så heldigvis for mig, er 

der rigtig mange der har skrevet bøger, artikler og har lavet dokumentarer om 

det. Derfor håber jeg meget på både at kunne bruge bøger, artikler og 

internettet til at finde data på.   

Jeg har kigget meget på mit emne, og mener at det både går ind over det 

personlige, samfundsmæssige og globale plan.  
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2.2 Individuel problemformulering.  

 

Verdenens mange samfund og kulturer er alle forskellige, og alle rundt 

omkring i verden har forskellige holdninger og meninger. En ting er dog fælles 

for os alle, og det er, at vores liv er det helligste vi har.  

Hvis du begår en alvorlig forbrydelse, kan dit land vælge at gå ind og fratage 

dig dit liv. 

Folk kæmper med at slippe ud af drabsdomme. Uheldigvis er der mange 

justitsmord, og folk bliver tit dømt uretfærdigt.  

Øje for øje, gør hele verden blind!  

 

Hvorfor bruger man dødsstraf? 

Hvad bliver der gjort for at stoppe dødsstraf?  

Hvornår bliver livet noget, man kan fratage andre? 
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3. Data. 
3.1 Dødsstraf. 
1Dødsstraf og henrettelser har altid eksisteret. De tidligste historiske kilder der 

nævner dødsstraf, er den babyloniske konge Hammurabis Lovbog fra år 1750 

f.kr.  

En af de ældste former for dødsstraf er ”blodhævn.” Blodhævn er temaet i 

mange af vikingetidens heltesager.  

Hvis en mand havde dræbt en anden mand, skulle den myrdes slægt hævne 

drabet ved at myrde et medlem af drabsmandens slægt. Freden kunne kun 

genoprettes ved at der var ligevægt mellem de to slægter.  

Fænomenet blodhævn kendes også i nyere tid fra mafiaen i Italien til vendetta 

begrebet. Vendetta er en anden måde at forklare ordsproget ”øje for øje.” 

I Danmark ser man blodhævn blandt rockere.  

I løbet af middelalderen blev det mere almindeligt at det var drabsmanden selv 

der skulle modtage straffen. Kirken var imod, at slægten skulle tage straffen 

for en forbrydelse begået af et enkelt menneske. Der var to ting der havde stor 

betydning for dødsstraf. Kristendommen blev indført og kongens magt blev 

større.  

Dødsstraf er samfundets ultimative straf, og er den absolut største straf mod 

en forbrydelse af loven.  

Dødsstraf bliver brugt som straf for mange forskellige forbrydelser, afhængig 

af hvilket land det er i og hvilken kultur de har.  

I nogle lande anvendes dødsstraf kun som straf på mordet på et andet 

mennesker, mens det andre gang gange bliver brugt i forbindelse med 

narkosager og sager med pengesvindel.  

I nogle islamistiske lande, er ægteskabsbrud en forbrydelse, der føre til 

dødsstraf. 

Det forekommer oftest i samfund, der er politisk ustabile, eller er under 

diktatur, hvor folk kan risikere at bliver henrettet for at gå mod regeringen 

eller blot bliver dræbt uden retssag.  

                                                        
1 Faktalink. 
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2Der er en ulige balance mellem de fattige, minoriteter, sociale og politiske 

mindretal, samt politiske fanger, der i højere grad udsættes for dødsstraf, dvs. 

at dødsstraf bliver brugt selektivt.  

Hos mange mennesker bliver dødsstraf ildeset, og dog er det ikke forbudt 

ifølge folkeretten der bestemmer staternes indbyrdes rettigheder og pligter.  

 

Diskussionen om hvorvidt dødsstraf skal benyttes eller ej er meget ubredt, og 

der er mange argumenter både for og imod.  

For: 

 Dødsstraf er statens retfærdige gengældelse for forbrydelser mod staten. 

 Dødsstraf har en afskrækkende virkning og begrænser kriminaliteten. 

 Dødsstraf er mindre omkostningskrævende end fængsler på livstid.  

Imod: 

 Dødsstraf strider imod de basale menneskerettigheder. 

 Dødsstraf bevirker ikke mindre kriminalitet, herunder færre mord. 

 Dødsstraf er ikke mindre omkostningsfyldt end idømmelse af 

livstidsstraf.  

 Dødsstraf anvendes selektivt og er dermed diskriminerende over for 

visse grupper i samfundet. 

 Dødsstraf er uigenkaldelig og bør undgås alene for at undgå justitsmord, 

altså at folk bliver fejlagtigt dømt.  

  Dødsstraf anvendes mod mindreårige.  

 Dødsstraf anvendes mod retarderede personer.  

I Danmark er dødsstraf afskaffet, desværre findes det stadig i andre lande. 

Ikke kun de lande med en kultur der er anderledes fra vores, som i 

Sydøstasien og de arabiske lande, men også i et land som USA, som vi på 

mange punkter ser op til og efterligner. 

  

 

 

                                                        
2 Faktalink. 
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3I Danmark havde vi dødsstraf tættest inde på livet efter Anden verdenskrig. 

76 landsforrædere blev dødsdømt, 46 af dem blev henrettet, den sidste i juli 

1950. De resterende 30 blev benådet.    

Den 3. maj 1978, næsten nøjagtigt 33 år efter anden verdenskrigs afslutning, 

underskrev dronning Margrethe lov nr. 195 ”Lov om ophør af lov om dødsstraf” 

på trods af at det ikke var flertallet af danskere der ønskede at afskaffe det. Alt 

materiale der er om hændelserne i Anden verdenskrig er hemmeligt-stemplet i 

100 år og må først offentliggøres i år 2050.   

 De danske henrettelser foregik i Undallslund Plantage uden for Viborg, hvor 

folk blev henrettet efter at have siddet i Viborg arrest og på det militære 

øvelsesterræn på Amager Fælled.  

17 af de 46 henrettelser foregik i Viborg. Resten i København.     

 

Den 19. maj 1948 modtog Viborg-arresfforsvarens kone en buket blomster i 

anledning af sin fødselsdag. Det var ikke en rund fødselsdag, og heller ikke en 

stor buket, men  den gjorde alligevel stort indtryk på hende. Buketten kom fra 

en mand der havde siddet i Viborg arrest i længere tid, og var blevet henrettet 

ugen før. Hun fortæller selv: 

”Da buketten kom efter henrettelsen, stod jeg med en mærkelig fornemmelse. 

Vi havde i forvejen haft hele retsopgøret uhyggeligt tæt på livet, men med 

denne begivenhed kom det endnu nærmere. Jeg husker endnu med ubehag, 

hvor forfærdeligt det føltes at skulle tilberede en dødsdømt mands sidste 

måltid. Han kunne selv sammensætte menuen inden for rimelige grænser, og 

selv om det var gruopvækkende ting, mange af de dømte havde lavet under 

besættelsen, så var disse ting jo alligevel på en vis afstand flere år efter 

krigen. Jeg gjorde mit bedste mit bedste for at lave dette måltid så 

velsmagende som muligt, ligesom hvis en gæst skulle komme på besøg. 

Det var som at have en syg mand i huset, da vi havde de dødsdømte 

siddende. Vi kunne ikke lade være med at tage ganske særlige hensyn til dem, 

                                                        
3 Dødsstraffe og henrettelser – Ole Schierbeck – Blomster fra en henrettelse.  
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og jeg tror nok, at den lille blomsterhilsen kom fra den dødsdømte præst og 

var ment som en tak for det, vi havde gjort for den pågældende, medens han 

sad her i huset. Tanken var sød og kærlig, men det virkede grusomt at stå 

med dette udtryk for taknemlighed fra en død mand.” 

Henrettelses metoder.  

4Mennesket har altid været kreative, når det galt henrettelses metoder, hvilket 

man også kan se gennem historien. Den mest kendte henrettelse er 

korsfæstelsen af Jesus fra Nazareth, en henrettelses metode der blev anvendt i 

romerriget. Fra Grækenlands historie, er der den kendte filosof Sokrates´ 

henrettelse. Han var tvunget til at indtage giftig 

skarntydesaft. I den romerske kejser tid endte 

tusindvis af saver i arenaer, hvor de blev dræbt 

af rovdyr. En anden henrettelsesmetode, som 

også er kendte fra biblen er stening, en metode 

der var brugt frem til det 20. århundred. 

Følgende henrettelses metoder har været brugt 

gennem historien og alle der er markeret med en * er også blevet anvendt i 

nyere tid.  

 Brænding på bål. 

 Dødelig indsprøjtning* 

 Elektrochok ( som i den 

elektriske stol.) 

 Garrottering. (Garrottering er når 

man bliver kvalt af en jernring 

der langsomt strammes, så ofret 

langsomt bliver kvalt. Man dør 

enten af kvælning, eller af at 

deres nakke knækker.) 

 Gasning* 

                                                        
4 Faktalink.  
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 Giftindtagelse. 

 Guillotinen (En halshugningsmaskine, der mest er anvendt i Frankrig. 

Den er skabt for at gøre bødlens arbejde lettere.) 

 Halshugning* 

 Hængning* 

 Levende begravet. 

 Radbrækning (Dømte fik offentligt knust 

alle sine knogler enten med en kølle eller 

med et vognhjul. De startede enten fra 

neden med tæer, ankler, skinneben, 

lårben. Eller også starter de fra toppen 

med nakkehvirvlen og tog derefter 

resten.) 

 Skydning. 
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3.2 Dødsstraf i USA.  

”I bund og grund er amerikanerne stadig cowboys. Ud over at mange er 

præget af Det Gamle Testamentes princip om >øje for øje og tand for tand<, 
ligger der i cowboymentaliteten en dyrkelse af vold. USA er et land, hvor det 

langt hen ad vejen er accepteret, at vold bekæmpes med vold.” 
 

Kilden siger, at det totale antal dødsdømte på de amerikanske dødsgange var 
den 1. September 1999: 3.625. Dette fordelte sig efter følgende stater:

 
Californien 551 

Texas 458 

Florida 393 

Pensylvania 223 

North Carolina 221 

Ohio 196 

Albama 182 

Illinois 161 

Oklahoma 152 

Georgia 130 

Arizona 119 

Tennessee 103 

Nevada 87 

Missouri 85 

Louisiana 85 

S. Carolina 69 

Mississippi 62 

Indiana 44 

Arkansas 41 

Kentucky 39 

Virginia 32 

Oregon 26 

Idaho 22 

US. Gov. 21 

Delaware 18 

Washington 17 

Maryland 17 

New Jersey 17 

Utah 12 

Nebraska 9 

US Military 8 

Connecticut 7 

Montana 6 

New Mexico 4 

Colorado 4 

South Dakota 3 

 
Kilden siger, at der var 3625 fanger i år 1999, men sammenlagt giver tallene 

over fordelingen af fange 3632. D. 1. april 1998 var der en total på 3387. 

5

                                                        
5 http://www2000132.thinkquest.dk/doedsstraf/doedsstrafiusa.htm.  
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6 
Racefordelingen blandt fangerne på dødsgangene i USA målt i procent:  
 

 
 
Da jeg fandt disse udregninger, fra 1999 gav den totale sum 101 %, da dem 

der har lavet tallene formenlig har rundet op. Denne regne fejl ændrede jeg 

ved, at lave antallet af hvide om fra 43% til 42%.  

 

Racefordelingen blandt de henrettede i USA:  

Det totale antal af henrettede er 618.   

Race: Antal henrettet indtil 

1999 

Antal henrettet indtil 

2002 

Sorte  217– 35,1% 7263 - 35%  

Hispanic  42– 6,8% 50 – 7% 

Hvide  348– 56,3% 424 – 56% 

Indfødte  11– 1,8%  15 – 2% 

Total: 618 752   

                                                        
6 http://www2000132.thinkquest.dk/doedsstraf/doedsstrafiusa.htm.  
7 Faktalink.  
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50 % af mordofrene i USA er hvide, men 84% af mordofrene i dødsstrafsager 

er hvide. Dvs. At mord på hvide ender i langt flere tilfælde med en dødsstraf 

end mord på sorte.  

Fra da dødsstraf blev genindført i 1976 og frem til 1999, er 11 dømte hvide 

blevet henrettet for mordet på en sort.  

Samtidig er 145 dømte sorte , blevet henrettet for mordet på en hvid.  

 

I følgende 13 Amerikanske stater er det tilladt for ofrets nærmeste familie at 

overvære henrettelsen.  

8California, Florida, North Carolina, Utha, Virginia, Ohio, Louisiana, 

Pennsylvania, Texas og Montana.  

I Oklahoma og Washington er ofrets familie garanteret en plads til at overvære 

henrettelsen.  

 

I Illinois er det kun tilladt for familiemedlemmer at overvære henrettelsen via 

videooptagelse.  

 

Der er 38 stater der har indført dødsstraf og 21 der ikke har.  

USA er det dog det eneste vestlige land med dødsstraf, og bliver i det tilfælde 

sammenlignet med lande, som Irak, Kina og Iran. Disse landes 

menneskerettigheder bliver blandt andet kritiseret af USA.  

 

 

                                                        
8 http://www2000132.thinkquest.dk/doedsstraf/doedsstrafiusa.htm.  

Henrettelsesmetoder: Antal stater: Antal henrettede op til 
1999. 

Dødelig indsprøjtning.  35 stater. 456 

Den elektriske stol.  10 stater. 146 

Gaskammer.  5 stater. 11 

Hængning.  3 stater. 3 

Skydning.  3 stater.  2 
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I 1972 erklærede USA’s højesteret dødsstraffen forfatningsstridig og forbød 

dermed de amerikanske stater at idømme denne straf. Kendelsen blev truffet 

på baggrund af Furman V. Georgia-sagen9  

Der blev herefter ikke udført henrettelser i USA fra 1972 og frem til 1976, hvor 

højesteret igen tillod staterne at anvende dødsstraf. Den første amerikaner, 

der blev henrettet efter 1976 var Gary Gilmore, som blev skudt i Utah den 17. 

januar 1977. 

Fra 1976 og frem til 2002 er foretaget 752 henrettelser.  

Man tror at der er tre grunde til at der er så mange henrettelser.  

1. Dårlig juridisk hjælp til de anklagede.  

2. Racisme. 

3. Politisk mulighed, for at guvernørerne vælger en hårdere linje.  

De dødsdømte sidder rigtig længe på dødsgangene, for det meste mellem 20 

og 30 år, før alle appelmulighederne er afprøvet. Hvis det kan bevises at 

retssagen er gået så unfair for sig, at der er fare for at de begår et 

justitsmord, eller at det kan bevises at den dømte er uskyldig, kan sagen bliver 

genoptaget hos en appeldomstol.  

Domstolen skal derefter afgive en vurdering af, om sagen igen skal tages op 

eller om den dødsdømte skal løslades.  

 I april 1996, strammede man appelmulighederne gennem en lov der var skabt 

for at formindske terrorismen ”Anti - Terrorism and Effective Death Penalty Act 

af 1996.” 

En anden grund til at loven blev indført, var for at skærpe landsrettens 

mulighed for at gribe ind, så statsretten kan afslutte en sag hurtigere.   

 

I Juni 2000 udsendte juraprofessor James Liebman fra Columbia University en 

rapport der viste en gennemgang af de 5760 dødsdomme der i perioden 1976 

– 1995. Rapporten viser at 68% af alle sagerne bliver taget op til appel. 

                                                        
9 Furman V. Georgia – sagen , var en af de mange sager, der fandt sted i Texas. Ud over denne, 
var der i samme periode mange der blev idømt dødsdom, for at forsøge voldtægt, også selv 
om at det ikke var gennemført.  
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Rapporten viser også at der i tre stater var fejl ved samtlige dødsdomme, 

mens de resterende, havde en fejlprocent på over 50%. 

Den store fejlprocent begrundes med at der var elendige forsvare der aldrig 

havde beskæftiget sig med dødsstrafsager før. Ud over et kritisere den også 

politiefterforskningerne og overivrige anklagere.  

 I 1994 var 80% af amerikanerne for dødsstraf, men på grund af alle de 

forkerte domme var det kun 63% der i år 2000 stemte for.  

Imod.  

Amnesty International er en organisation der opfatter dødsstraf som totur og 

som et brud på menneskerettighederne.  

De går ind for at overholde menneskerettighederne, som de står i FN´s 

menneskerettighedserklæring.   

De er modstandere  af dødsstraf og arbejder for dens totale afskaffelse.  

De laver årligt en rapport om overholdelsen af menneskerettighederne i hele 

verden, herunder anvendelsen af dødsstraf.  

Udover internationale organisationer og menneskerettighedsorganisationer, er 

der også mange nationale  organisationer, der arbejder for at hjælpe 

dødsdømte i fængslerne. Især i USA er der på baggrund af det øgede 

anvendelse af dødsstraf i 1980’erne og 1990’erne lavet mange støttegrupper 

og foreninger, der arbejder for at afskaffe dødsstraf og vise hvordan 

anvendelsen af dødsstraf i USA har en social og racistisk ubalance.  

 

10”En henrettelse er en åbenbar fornægtelse af retten til livet. Den offentlige 

mening må konfronteres med den kendsgerning, at en koldblodig henrettelse 

af et menneske aldrig kan retfærdiggøres, lige så lidt som tortur kan det. 

Uanset hvilken henrettelsesmetode man benytter sig af.” 

  

Ethvert menneske har en grundlæggende ret til livet. Det fremgår af Artikel 3 i 

FN’s Menneskerettighedserklæring fra 1948 og det går igen i Artikel 6 i 

                                                        
10 Franca Sciuto, formand for Amnesty International.  
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”International Covenant on Civil and Political rights” fra 1966, hvor i, FN’s 

medlemslande opfordres til at begrænse anvendelsen af dødsstraf mest muligt.  

Det er også med udgangspunkt i menneskets grundlæggende ret til levet at FN 

siden har arbejdet for at få medlemslandene til at begrænse strafferammen for  

dødsstraf, det vil sige at skære ned på det antal forbrydelser der medføre 

dødsstraf. Målet var at afskaffe dødsstraf fuldstændigt.  

I 1984 vedtog FN’s Økonomiske og Sociale Råd en række safeguards, altså 

sikkerhedsværn, for at beskytte den dødsdømtes rettigheder. FN anbefaler at 

lande, der har dødsstraf, indarbejder disse regler i deres lovgivning. Der findes 

9 af disse safeguards, som er til for at begrænse brugen af dødsstraf i de 

lande, der har dødsstraf: 

1. At dødsstraf kun gives for de allermest alvorlige forbrydelser i lande, der 

ikke har afskaffet dødsstraffen. 

2. At dødsstraf kun gives for forbrydelser, der ifølge landets lovgivning 

foreskriver dødsstraf. Hvis lovgivningen senere ændres til en mildere 

straf, skal den dømte have fordele heraf. 

3. At dødsstraf ikke idømmes mindreårige, det vil sige personer, der er 

under 18, da forbrydelsen fandt sted. Dødsstraf bør heller ikke idømmes 

gravide kvinder, kvinder de lige har født og personer der er sindssyge.  

4. At dødsstraf kun idømmes, hvis den anklagedes skyld er baseret på klare 

beviser, som ikke efterlader nogen tvivl om skyld. 

5. At dødsstraf kun idømmes på baggrund af en fair retsproces. 

6. At enhver dødsdømt skal have ret til at appellere dødsdommen for en 

højere ret end den, der har afsagt dommen. 

7. At den dødsdømte skal have mulighed for at søge benådning eller 

ændring af dødsdommen.  

8. At dødsdommen ikke bør udføres, så længe en appelsag er i gang. 

9. At dødsstraf i givet fald skal udføres med så få lidelser som mulig til 

følge.  
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3.3 George W Buch som guvernør i Texas.  
 

D. 17 juni 2000 – The Chicago Tribune.  

Der var mange spørgsmål til hvor dybdegående og seriøs George W. Bush var, 

når det kom til dødsstraffe.  

Efter at have givet “the Death Penalty” som administrerede de dødsdømte I 

Texas, megen fokus opdagede man de chokerende resultater.  

I hans fem år som guvernør for Texas, har staten henrettet 131 fanger, langt 

flere end nogen andre stater. For første gang har Bush udskudt en henrettelse, 

på grund af en DNA test.  

Da Bush skulle udtale sig om disse resultater sagde han gentagende gange: 

“Jeg er overbevist om, at alle de mennesker der er 

blevet dræbt under min vagt, har været skyldig af 

anklagerne, og har haft fuld adgang til 

domstolene.” 

Dette er sandt, men ignorere mange ulykkelige 

tilfælde, hvor den dømte er blevet behandlet 

uretfærdigt. Der har været advokater der har 

været under indflydelse af kokain, har drukket, 

eller sovet i løbet af sagens forløb. 

En domstol afviste er klage over en advokat der sov gennem en retssag, med 

forklaringen, ”at domstolene ikke er forpligtet til konstant at være vågen under 

hele retssagen” 

Ugen før blev der offentliggjort en rapport, der viste at en beskrivelse af alle 

de 131 dødsfald i Bushs tid.  

I en tredjedel af sagerne, viste rapporten at advokaten der havde 

repræsenteret den dødsdømte, enten under retssagen eller under appelsagen, 

senere havde svært ved at finde arbejde.  

I 40 tilfælde præsenterede advokaten slet ingen beviser eller også havde de 

kun ét vidne.  
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Efter Bush.  

Staten Texas er det sted, hvor der gennem tiden er blevet henrettet flest. 

Derfor er der kommet et forslag om forbud mod retarderet, og at indføre livstid 

uden benådning. Man forventer, at forslagene bliver vedtaget, da Bush er 

præsident og guvernørpladsen er blevet erstattet af Rick Perry. Rick har dog 

nedlagt veto mod at forbydehenrettelse af mentalt retarderet, og forklare det 

med at de indblandede i de individuelle, burde kunne afgøre det.  

I Texas er tre sager også blevet udsat, hvilket ikke er sket siden 1976.y 

I den første sag valgt George W. Bush at benytte dna-test for at be- eller 

afkræfte hvorvidt dømte talte 

sandt. I den anden sag fik den 

anklagede tildelt en ny retssag, 

fordi at den offentlige udpegede 

forsvare sov under væsentlige dele 

af retssagen. I den tredje sag 

udsatte appelretten henrettelsen af 

en mindreårig uden videre 

begrundelse. Mellem 1992 go 2002 

er 25 blevet henrettet for 

teenageforbrydelser på verdensplan. 13 af henrettelserne er gennemført i USA, 

og syv af dem i staten Texas.  

Modstanderne af dødsstraf håber at antallet af henrettelser vi falde i Texas, 

efter at George W. Bush ikke længere er guvernør. I Europa er man bange for 

at der vil komme flere henrettelser i USA som helhed. Amerikanerne selv, er 

mere trygge ved situationen, blandt andet fordi at præsidenten ikke kan 

påvirke dødsstrafprocesserne i de enkelte stater, men kun kan gøre noget, 

hvis det er nationalt. 
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3.4 Hverdagen i dødscellen i Texas.  

11”600 mennesker mennesker sad i slutningen af 1980 i dødsceller i 

amerikanske fængsler og ventede på, at andre skulle afgøre, om de fortsat 

havde ret til livet. Hvis denne afgørelse da ikke allerede var truffet, og de nu 

blot ventede på, at henrettelsen skulle finde sted.” 

Hverdagen i dødens venteværelse bliver beskrevet af Philip C. Brasfiels, der 

blev dødsdømt i Texas i 1978. I 1979 valgte han derefter at skrive hans tanker 

fra fængslet ned.  

”Livet som dødsdømt er et lånt er lånt liv i total afmagt. Det er andre, der skal 

træffe den endelige afgørelse, og man er selv uden indflydelse på den. Man 

kan kun sætte sig og vente og håbe. Den dødsdømte er reduceret til et 

viljeløst, afmægtigt nummer, som mange steder oven i købet betragtes som 

formel død.” 

”Den dødsdømtes familie har det også svært, Vore koner, mødre, fædre, børn 

og søskende lever nok i frihed, men alligevel i en psykologisk indespærring i 

bevidstheden om, at den, de elsker, måske ikke overlever. Vores håb, og vores 

frygt er også deres. Den tomme stol ved festmiddagen og billedet på 

kaminhylden er konstante påmindelser om, at deres smerte og fortvivlelse vil 

fortsætte længe efter, at vores er ophørt, hvis appel-sagen tabes.” 

”Vi er ikke anderledes end de andre. Vi er stadig mennesker.” 

Han boede på dødsgangen i 19. Måneder, og så sjældent sin kone, dette siger 

han om en af hendes besøg i fængslet:   

”Jeg smiler som en sindssyg, da min kone kommer ind for at besøge mig. Hun 

sætter sig og vi lægger hænderne op på stållisten over glasruden, som skiller 

os. Dette er det nærmeste, staten Texas tillader os at komme hinanden.” 

”Jeg er ude af stand til at tale eller tænke på noget som helst på vej tilbage til 

støjen og det uværdige >ikke-liv< på dødsgangen, hvor man blot er et 

nummer i stedet for at være et værdsat og respekteret, levende menneske.” 

 

                                                        
11 Dødsstraffe og henrettelser – Philip C. Brasfield (1979) – Hverdagen i dødscellen.  
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En af Phillips ”naboer” i fængslet, for sin sag stadfæstet og han udtaler: 

”Jeg skal under alle omstændigheder væk herfra på en eller anden måde, og 

jeg har været døende, lige siden jeg kom her, så det ændre ikke meget ved 

situationen.” 

Manden beder efterfølgende Phillip om at skrive et brev til hans mor, de han 

ikke er god til selv at formulere sig: 

”Jeg lover at skrive brevet, samtidig med, at jeg spekulere på, hvad jeg kan 

skrive til en mor, hvis dødsdømte søn nu er et skridt tættere på døden” 

”Det er mit argument imod dødsstraf. Dødsstraffens eneste alternativ er livet, 

hvad enten det er resten af livet, levet bag murene eller en begrænset 

periode. Svaret er livet – ikke døden.” 

Phillip blev ikke dræbt af myndighederne, men få minutter efter at han var 

ude, overtog en ny hans celle. Dengang havde man ikke indført dødsstraf ved 

hjælp af dødelige indsprøjtninger endnu. De dødsdømte fik valget mellem 

hængning eller skydning.  

Man indførte det ikke før, fordi at mange folk var imod det, blandt andet John 

Duncan, leder af borgerrettighedsbevægelsen i Texas, sagde i 1977: ”Med en 

lovgivning som denne er vi nået til det bizarre, hvis det værktøj, som 

lægevidenskaben har opfundet for at redde liv, nu skal bruges til at slå 

mennesker ihjel med.” 

Det lev senere indført fordi: ”Det vil ikke være nogen risiko for fejltagelser, 

hvis der gives en tilstrækkelig stor dosis, og fangen vil ikke føle andet end 

nålens stik.”  

12 PÅ et år bliver der ca. udført  19 henrettelser på ”the dead row” i Texas.  

I fimen ”Dead man walking - USA” interviewer de Glen Maginis, der kom på 

Dead row i 1992, som 17-årig for mordet på en hvid kvinde. Han begik et 

røveri, da familien var i penge problemer og skød under indbruddet en kvinde. 

Han fortæller at alle der kommer igennem er sorte, selv om at statistisk set, 

burde det kun være halvdelen.  ”I’m nothing bur a number now.”   

                                                        
12 http://www.youtube.com/watch?v=2G0v5ZLc8-Y&feature=fvsr 
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3.5 Martin Martensen-Larsen. 

13Den 32-årige jurastuderende Martin Martensen-Larsen iværksatte d. 7. 

februar 2011 en internetauktion over fem billetter til henrettelsen af Travis 

Runnels, der sidder på dødsgangen i Texas for knivdrab. Martensen-Larsen får 

10 procent af indtægterne, mens resten går til Travis, som har stillet 

billetterne til rådighed.  

Den 39-årige Travis var i fængsel for indbrud og tyveri, hvorefter han i 2003 

knivdræbte en tilsynsførende og i 2005, blev han idømt dødsstraf for denne 

forbrydelse. Da man spurgte Martin hvorfor Travis har valgt at gøre det, 

svarede han: ”Der er da helt klart det økonomiske spørgsmål, der spiller en 

rolle for ham. Men ligesom mig mener han også, at befolkningen bør have 

adgang til henrettelser og være en del af det, de støtter op om” 

Henrettelses datoen er ikke fastsat endnu, hvilket giver den dødsdømte 

mulighed for at få nytte af pengene ind at henrettelsen finder sted, der skal 

ske ved en dødelig indsprøjtning.  

De fem billetter sælges igennem auktionswebsitet www.curtainfall.com.  

Hver tredje uge sættes en ny billet til salg, og for at byde skal man oprette sig 

som køber på websitet.  

Man er sikret fuld anonymitet som køber samt en garanti for refundering af 

beløbet i tilfælde af, at henrettelsen ikke gennemføres, men det er yderst 

sjældent at en dødsdom bliver omstødt i Texas.   

Martin siger selv om sagen: ”Amerikanerne er stolte af dødsstraffen, der 

forbindes med retfærdighed, og som de anser for en hyldest til menneskelivet. 

At auktionen giver almindelige mennesker mulighed for at være en del af det, 

synes jeg, er alt andet end amoralsk” 

Når køberen har vundet auktionen og beløbet er betalt, vil personen blive sat 

skriftligt i kontakt med Travis, som derefter juridisk korrekt kan sætte køberen 

på sin vidneliste som en ven, ser skal overvære henrettelsen.  

Der har været meget usikkerhed om hvorvidt det er lovligt at sælge billetterne, 

                                                        
13 http://politiken.dk/indland/ECE1189224/dansker-vil-saelge-fem-billetter-til-henrettelse-
i-texas/ 

http://www.curtainfall.com/
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men ifølge amerikansk lovgivning kan alle fanger inviter fem gæster til deres 

henrettelse, men det er forbeholdt familie og venner. I praksis forventer 

Martin, at køberen kan klassificeres som en ven.  

Der har været rigtig meget kritik af auktionen   

Blandt andet udtaler Mickey Gjerris: 

”Måske er der mennesker, som har et behov for at se en henrettelse, men vil 

behovet blive tilfredsstillet, eller vil de gå ud og slå nogen ihjel bagefter? Det 

er kun mennesker, der er syge i roen, som vil betale penge for det her”.   

Martin selv siger: ”Jeg har ikke skabt grundlaget for auktionen, det har Texas’ 

myndigheder ved 

at have 

dødsstraf” 

 

Den nyeste 

Martin har gang i, 

er at stille 

spørgsmål ved 

hvorvidt det er i 

orden at udstillet 

asken fra en 

henrettet.  

Amerikaneren Karl Chamberlain blev henrettet ved dødsstraf i 2008. Nu 

forbereder den danske studerende sig på at udstille amerikanerens aske i et 

timeglas. 

14Med timeglasset vil Martin Martensen-Larsen forsøge at symbolisere 

forbindelsen mellem tid og straf. Timeglasset skal udstilles i Danmark i løbet af 

februar/marts 2012.  

 

                                                        
14 http://politiken.dk/kultur/skrivkultur/ECE1541360/skriv-er-det-i-orden-at-udstille-en-
henrettets-aske/ 
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Tabel 1. Liste over lande der har dødsstraf 
Afghanistan Guinea, Equatorial Pakistan 

Algeriet Guyana 
Palæstina (Palestinian 
Authority) 

Antigua og Barbuda Hviderusland Philippinerne 
Armenien India Qatar 

Bahamas Indonesien 
Rusland (Russian 
Federation) 

Bahrain Irak Rwanda 

Bangladesh Iran Saint Kitts og Nevis 
Barbados Jamaica Saint Lucia 

Belize Japan 
Saint Vincent og 
Grenadinerne 

Benin Jordan Saudi Arabien 

Botswana 
Jugoslavien (Federal 
Republic) 

Sierra Leone 

Burma (Myanmar) Kazakhstan Singapore 
Burundi Kenya Somalia 

Botswana 
Jugoslavien (Federal 
Republic) 

Singapore 

Bulgarien Kazakhstan Somalia 

Burkina Faso Kenya Sudan 
Burma (Myanmar) Kina Swaziland 

Burundi Kirgisistan Sydkorea 
Cameron Kuwait Syrien 
Chad Laos Taiwan 

Chile Lesotho Tajikistan 
Comororerne Letland Tanzania 

Cameron Kina Sudan 
Chad Kirgisistan Swaziland 
Comororerne Kuwait Sydkorea 

Cuba Laos Syrien 
De Forenede Arabiske 

Emirater 
Lesotho Taiwan 

Den Demokratiske Republik 
Congo 

Libanon Tajikistan 

Dominica Liberia Tanzania 
Egypten Libyen Thailand 

Eritrea Malawi Trinidad og Tobago 
Etiopien Malaysia Tunesien 
Gabon Marokko Uganda 

Guatemala Mongoliet Uzbekistan 
Guinea Nigeria Vietnam 

Ghana Mauritanien USA 
 Nordkorea Yemen 
 Oman Zambia 

  Zimbabwe 
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(1,2)   De nævnte lande nruger dødsstraf mod almindelige forbrydelser i henhold til 
landenes strafferet, og er kendt for at have udført henrettelser inden for de sidste 10 

år. 
I alt 91 lande har dødsstraf. 

Tabel 2. Liste over lande, der har afskaffet dødsstraf 
fuldstændigt 

Land 

År for fuldstændig 

afskaffelse af 
dødsstraf 

År for afskaffelse af dødsstraf 
for almindelige forbrydelser 

År for 

sidste 
henrettelse 

Andorra 1990 -- 1943 

Angola 1992 -- -- 
Australien 1985 1984 1967 

Azerbaijan 1998  1993 
Belgien 1996 -- 1950 
Bulgarien 1998 -- -- 

Cambodia 1990 -- -- 
Canada 1998 1976 -- 

Colombia 1910 -- 1909 
Costa Rica 1877 -- -- 
Cote D'Ivoire 2000 -- -- 

Danmark 1978 1930 1950 
Djibouti 1995 -- -- 

Den 
Dominikanske 
Republik 

1966 -- -- 

Ecuador 1906 -- -- 
East Timor 1999 -- -- 

England og 
Nordirland 

1998 1965** 1964 

Estland 1998 -- 1991- 
Finland 1972 1949 1946 
Frankrig 1981 -- 1977 

Georgien 1997 -- 1995 
Grækenland 1993 -- 1972 

Guinea 
Buissau 

1993 -- 1986 

Haiti 1987 -- 1972 

Holland 1983 1870 1952 
Honduras 1956 -- 1940 

Irland 1990 -- 1954 
Island 1928 -- 1830 
Italien 1994 1947 1947 

Kap Verde 1981 -- 1835 
Kiribati -- -- * 

Kroatien 1990 -- -- 
Liechtenstein 1987 -- 1785 
Litauen 1998 -- -- 

Luxembourg 1979 -- 1949 
Makedonien -- -- -- 
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(republik) 
Malta 2000 1971 1943 

Marshalløerne -- -- * 
Mauritius 1995 -- 1987 
Mikronesien -- -- * 

Moldavien 
(republik) 

1995 -- -- 

Monaco 1962 -- 1847 
Mozambique 1990 -- 1986 
Namibien 1990 -- 1988 

Nepal 1997 1990 1979 
New Zealand 1989 1961 1957 

Nicaragua 1979 -- 1930 
Norge 1979 1905 1948 
Palau -- -- -- 

Panama -- -- 1903 
Paraguay 1992 -- 1917 

Polen 1997 1988 -- 
Portugal 1976 1867 1847 
Rumænien 1990 -- 1989 

Salomonøerne -- 1966 * 
San Marino 1865 1848 1468 

Sao Tome é 
Principe 

1990 -- * 

Schweiz 1992 1937 1945 

Seychellerne -- -- * 
Slovakiet 1990 -- 1989 

Slovenien 1991 -- 1959 
Spanien 1995 1978 1975 

Sverige 1973 1921 1910 
Den 
Sydafrikanske 

Republik 

1997 1995 1991 

Tjekkiet 

(Czech 
Republich) 

1990 -- 1989 

Turkmenistan 1999 -- -- 

Tuvalu -- -- * 
Tyskland 1949/1987** -- 1949/ *** 

Ukraine 1999 -- -- 
Ungarn 1990 -- 1988 
Uruguay 1907 -- -- 

Vanuatu -- -- * 
Vatikanet 

(Holy See) 
1969 -- -- 

Venezuela 1863 -- -- 
Østrig 1968 1950 1950 

(1,2)   -- : Angiver at oplysninger ikke har kunnet fremskaffes.   * : Angiver at der 

ikke har været udført henrettelser siden landet blev uafhængigt.   ** : Angiver at 
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dødsstraffen blev afskaffet i Vesttyskland i 1949 og i Østtyskland i 1987.   *** : 

Angiver at årstal for den sidste henrettelse i Østtyskland ikke er kendt. 

I alt 63 lande har afskaffet dødsstraf fuldstændigt. 
 

Tabel 3. Liste over lande, der har afskaffet dødsstraf for 
almindelige forbrydelser 

Land 
År for afskaffelse af dødsstraf for 
almindelige forbrydelser 

År for sidste henrettelse for 
almindelige forbrydelser 

Albanien 2000 1977 
Argentina 1984 -- 

Bolivia 1997 1974 
Bosnien-

Hercegovina 
1997 -- 

Brasilien 1979 1855 
Chile 2001 -- 

Cook Islands -- -- 
Cypern 1983 1962 

El salvador 1983 1973 
Fijiøerne 1979 1964 
Israel 1954 1962 

Latvia 1999 -- 
Mexico -- 1937 

Peru 1979 1979 

(1,2)   -- : Angiver at oplysninger ikke har kunnet fremskaffes.   * : Angiver at der 

ikke har været udført henrettelser siden landet blev uafhængigt.   ** : Angiver at 

Nordirland afskaffede dødsstraf i 1973. 

  

I alt 16 lande har afskaffet dødsstraf for almindelige forbrydelser. 
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15
Tabel 4. Liste over lande, der kan vurderes at have afskaffet 

dødsstraf ''de facto'', dvs. der har ikke været idømt dødsstraf de 
sidste 10 år. 

Land 
År for sidste 

henrettelse 
Bermuda 1977 

Bhutan 1964 
Brunei Darussalam 1957 
Burkina Faso -- 

Congo (republik) 1982 
Den Centralafrikanske 

Republik 
1981 

Gambia -- 

Granada 1978 
Madagascar 1958 
Maldiverne 1952 

Mali 1980 
Nauru * 

Niger 1976 
Papaua New Guinea 1950 
Samoa * 

Senegal 1967 
Sri Lanka 1976 

Suriname 1984 
Togo -- 
Tonga 1982 

Tyrkiet 1984 

(1,2)   -- : angiver at oplysninger ikke har kunnet fremskaffes.   * : Angiver at der 

ikke har været udført henrettelser siden landet blev uafhængigt.   a/ : Lande som har 

dødsstraf for almindelige forbrydelser, men som ikke har udført nogen henrettelse 

inden for de sidste 10 år angiver at dato for den sidste henrettelse ikke har kunnet 

fremskaffes. 

  

I alt 25 lande har afskaffet dødsstraffen de facto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 Faktalink.  



Natalie Vestergaard Olesen.                                 The Blind.                                          Om at sige ja.  

 48 

4. Vurdering og konklusion. 
4.1 Vurdering.  
 

Mit første spørgsmål lød: Hvorfor bruger man dødsstraf? Dette spørgsmål 

synes jeg, at jeg fik besvaret fint. Jeg fik fortalt hvordan mange mennesker 

bliver dræbt for almindelige forbrydelser.  

Mit andet spørgsmål: Hvad bliver der gjort for at stoppe dødsstraf? Synes jeg 

også fik besvaret fint. Jeg fortalte om et par organisationer, der kæmper for at 

stoppe dødsstraf. Mit sidste spørgsmål er mere moral set. Det er svært at finde 

et direkte svar på, men jeg regner mest med at forklare det i min diskussion. 

Det lyder: Hvornår bliver livet noget, man kan fratage andre?  

I dette arbejdsforløb har jeg allermest fundet mit data på nettet, da vi ikke har 

dødsstraf i Danmark og det derfor umilddelbart er svært at finde dansk skrevet 

bøger om emnet, men jeg fandt dog en tre stykker, der alle mest handlede om 

Danmarks forhold til dødsstraf.  

Jeg overvejede lidt hvor vidt det ville være at prøve at finde et interview, men 

desværre er det så lang tid at vi har haft dødsstraf i Danmark, at alle der ved 

noget om det enten er døde, eller har fået besked på at holde alle 

informationer fortrolige.  

Det moralske fandt jeg mest informationer ved at spørge andre.  

Det handlede jo generelt om hvad der er moralsk rigtigt, og det står der jo 

ikke nogen steder, det er jo noget vi selv danner os en mening om, derfor har 

det hjulpet mig meget at snakke med andre om mit emne, for at få en masse 

holdninger at kunne relatere til.  

Der var et par gange i mit data, hvor jeg fandt forskellige tal, oplysninger, og 

stødte også på resultater der ikke gav meningen, men det har jeg skrevet at 

taget højde for i min rapport.  

Undervejs har jeg tænkt meget over hvordan de pårørende til en indsat klare 

sig igennem det, men jeg nåede desværre ikke at få skrevet så meget om det.  
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Jeg havde jo oprindelig tænkt mig, også at komme ind og arbejde med aktiv 

dødshjælp, men da de to emner blev for brede for mig at slå sammen, valgte 

jeg derfor kun at skrive om dødsstraf.  

Selv om at der var lidt problemer er jeg meget tilfreds med min færdige 

rapport. Jeg synes at jeg er kommer rundt om emnet flot, og har fået en 

masse forskellige vinkler på det. Både globalt, samfundsmæssigt, men også 

personligt.  
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4.2 Konklusion. 
Uanset kultur og sprog, er der dødsstraf mange steder i verden.  

Dem, der sidder på ”dead row” kæmper dagligt, for at få deres sag behandlet, 

så de måske kan overleve.   

Det er ikke blot en kamp for dem, men også for deres pårørende, der sidder i 

uvished, i op til 20 – 30 år og venter.  

Det er hårdt at vente, men at vente på at en du elsker skal dø, er 

umenneskeligt.  

Mange folk prøver at provokere, så de kan få deres mening om dødsstraf 

igennem.  
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5. Diskussion.  
 
Der er utrolig mange problemstillinger i mit tema denne gang. Jeg regner 

stærkt med at få en god diskussion i gang, da alle kan relatere til hvordan det 

må være at miste sit liv. Den store diskussion jeg har med mig selv er, hvor 

vidt man kan have fortjent at miste livet. 

Der var en familie i Texas der havde mistet en søn ved at en mand havde 

brudt ind huset skåret halsen over på den sovende drenge. Familien ønskede 

derfor mand fanget, og død. Da de fandt manden, sagde han at han intet 

fortrød. Han sagde at han elskede det, og ville gøre det igen. 

I denne situation, synes jeg også at det er grotesk at vide, at havde det været 

i Danmark, ville manden jo omside kunne komme ud i samfundet i løbet af 8 – 

10 år. De vil ikke kunne holde ham længere. I Herning området var der jo 

også en mand der slog en dame ihjel, røg i fængsel, tog sin straf, og da han 

kom ud igen slog han en ny kvinde ihjel. Dette gentog sig endnu en gang, 

inden han begik selvmord i fængslet. Man ville jo ønske at man ville kunne 

give ham livstid i fængselet, men skulle vi så betale skatte penge for at han 

sidder der resten af livet?  

Hvis han så let kan tage andres liv, fortjener han så sit?  

Men hvis vi nu siger at regeringen vælger at dræbe ham, for at dræbe en 

anden, burde regeringen så ikke også slås ihjel? 

Jeg synes at det er grotesk at fanger skal sidde i op til 30 år, og vente på 

døden, men er den forbrydelse de har begået ikke lige så slem? Jeg er 100% 

imod dødsstraf, men jeg kan alligevel ikke lade vær med at tænke på at de 

mennesker der mener at det er okay at slå ihjel, måske burde lide samme 

skæbne.  

I de samfund hvor at du kan få dødsstraf for en almindelig forbrydelse som 

indbrud, er dødsstraf bare et skrammefænomen, hvilket er forfærdeligt. Tænk 

at der er folk, der tager andres liv, for at provokere, eller bare skræmme 

andre? 
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Men tænk hvis det virkede. Hvis du skulle dræbe en mand, og så ville der 

aldrig mere være indbrud eller mord. Hvem skulle denne ene mand være? 

Hvem fortjener mest at dø?  

Ingen fortjener at lide, men hvis man ønsker andre ondt, hvad så? 

Det er også tragisk at folk sidder i op til 30 år, og venter på at skulle blive ført 

ned i en kælder, og derefter få taget sit liv, mens ens kæreste kigger på, og de 

kan derefter tage disse billeder med sig, og have dem i baghovedet, som et 

evigt mareridt.  

Jeg er især i mod dødsstraf, i de tilfælde hvor man senere kan bevise, at man 

har dræbt en uskyldig mand. Det sekund hans mor har fået opringningen der 

fortæller hende at hendes søn er få timer fra døden.  

Den danske provokatør Martin Martensen-Larsen solgte jo billetter til en 

henrettelse.  

Selv om, at jeg også synes, at det er grotesk at sælge billetter til et andet 

menneskes død, virker det på en eller anden måde også retfærdigt. Martin har 

jo ret, når han siger at amerikanerne burde se, hvad det nu er, de siger ja til. 

Det er jo døden, som de siger ja til. Hvis de ikke kan tåle at se på det, hvordan 

er det så at vide at deres stemme er med til at sørge for at dødsstraf fortsat er 

benyttet? 

Jeg synes derfor, at det er rigtig godt at han provokere sådan, om det så var 

formålet med gerningen eller ej, så virkede det jo, for folk blev berørt.  

Mange var imod dette fænomen, men min mening er at nu hvor fangen selv er 

gået med til at billetterne skal sælges, så burde der ikke være noget galt i at 

sælge dem. Selvfølgelig er det nogle mærkelige typer der vælger at købe 

billetterne, men der er forhåbentlig mange af billetterne der er blevet solgt, og 

hvor køberen har valgt at lade sædet være tom, så ingen ville skulle overvære 

denne tragedie.  

Jeg har også lidt en anden hold til at overvære det i dag, frem for nogle år 

siden. I dag er det ikke længere en voldsom død, eller noget der kan tolkes 

som totur. Fangen mærker ikke andet nålens stik. Det havde været noget 

andet hvis den anklaget, skulle have hovedet hugget af, eller i en elektrisk 
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stol. Der kan man også taler om direkte totur og hån. Mange mennesker 

ønsker heller ikke at se andre blive dræbt på nogen måde, men hvor godt er 

det, når de siger ja til, at der stadig skal være dødsstraf?  

Det er jo også umuligt at have dødsstraf uden læger eller mennesker til at 

tage livet af fangerne, men hvem vil gøre det?  

Findes der mennesker der vælge at uddanne sig som læge, udelukkende for at 

bruge resten af livet på at tage livet af andre?  

Der er selvfølge folk der nyde det, men de kan jo blive testet psykisk syge, og 

burde om ingen omstændigheder komme i kontakt med andres skæbne. 

Er der folk der ville tage sådan et job, for pengenes skyld? 

Hvis man gav en utrolig god løn til bødlerne, ville der så være flere folk der 

ville slå andre mennesker ihjel frivilligt? 

Verden har indset, at uvidenhed og mangel på oplysning fører til frygt og 

uretfærdighed. – Dette har jeg valgt at belyse, fordi at dødsstraf i mange 

tilfælde er indført på grund af frygt og uretfærdighed.  

Medierne er vores vindue til verden og har sammen med den politiske og 

personlige manipulation mulighed for at påvirke vores syn på andre mennesker 

og kulturer.  – Dette har jeg valgt at tage med, fordi at mange mener at det er 

politikerne der har manipuleret folk til at stemme for dødsstraf.  

Du vælger ikke selv, hvor du kommer fra, men du vælger selv, hvor du vil hen. 

- For at vise at selv om at mange er vokset op dødsstraf, kan man let afskaffe 

det.  

Hvorfor er det vores ansvar at løse andres konflikter? 

 - For at vise at selv om at vi ikke har dødsstraf, kan vi stadig hjælpe i kampen 

mod at afskaffe det.  

Hvordan undgår man svigt og undertrykkelse? 

- kan man undgå dødsstraf? 
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Beskrivelse af musisk. 
Mit musiske udtryk består af en plade, der er malet hvid. Jeg har brændt et 

citat ned i pladen der siger: ”Det er mit argument imod dødsstraf. 

Dødsstraffens eneste alternativ er livet, hvad enten det er resten af livet, levet 

bag murene eller en begrænset periode. Svaret er livet – ikke døden.” 

Citatet kommer fra en tidligere fange ved navn Phillip C. Brasfiels.  

Jeg synes at citatet påvirker rigtig meget for man kan mærke den smerte der 

ligger bag ordene når han siger dem, da han har siddet inde i 19 måneder.  

Øverst på pladen står er der tre timeglad, for at vise det Martin Martensen-

Larsen sagde. Han havde jo taget asken fra en henrettet mand og puttet ind i 

timeglasset. Der er to hvide og en 

sort. Der er flere hvide, for at vise 

at der er mange der har indtrykket 

af at der er flere hvide der 

overlever at blive smidt på dead 

row. Det er også timeglas, for at 

vise at når sandet render ud er der 

helt tomt, altså når retssagen er 

slut bliver fangen enten dræbt eller 

også vender man timeglasset igen og sidder et par år endnu. Time glassene 

skal vise, at det kunne være hvem som helst som kunne være asken inde i 

glassene. Det ene hvide time glad og det sorte står op, for at vise hvordan 

tiden går, mens de sidder inde i fængslet. Men det hvide timeglas i midten skal 

ligge ned, for at vise hvordan tiden går i stå mens man venter på døden. Når 

den ligger ned, ligner det også et uendelighedstegn. Det bruger jeg ti at vise, 

at fangerne kan sidde der inde og vente på døden i længere tid end vi en 

Danmark kan sidde når vi bliver dømt ”livstid.” Det skal også vise at selv om at 

fangen dør, vil familien og de pårørende havde mindet om hans henrettelse 

med sig for evigt.  
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Der står et tal foran hver af de tre tal. Det Philip sagde var hårdest som indsat, 

var at blive erstattet med et nummer. Derfor er timeglassene anonyme, 

bortset fra deres nummer, som kunne være hvem som helst.      
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Bilag.  
 
All around me are familiar faces 

Worn out places, worn out faces 
Bright and early for the daily races 

Going nowhere, going nowhere 
 

Their tears are filling up their glasses 

No expression, no expression 
Hide my head I wanna drown my sorrow 

No tomorrow, no tomorrow 
 

And I find it kind of funny; I find it kind of sad 
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had 

I find it hard to tell you, I find it hard to take 
When people run in circles its a very, very 

Mad world, mad world 
 

Children waiting for the day they feel good 
Happy birthday, happy birthday 

And I feel the way that every child should 
Sit and listen, sit and listen 

 
Went to school and I was very nervous 

No one knew me, no one knew me 

Hello teacher tell me, what's my lesson? 
Look right through me, look right through me 

 
And I find it kind of funny; I find it kind of sad 

The dreams in which I'm dying are the best I've ever had 
I find it hard to tell you, I find it hard to take 

When people run in circles its a very, very 
Mad world, mad world, enlarging your world 

Mad world 
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Jeg har lyst til at smage alle frugter på hylden   Og til at være bred nok til selv at tage skylden    

Jeg har lyst til at købe hele Nike og sige ro på   Far her, han skal nok give jer sko på   Jeg har lyst 

til at ta’ en bid af et kraftværk   Og spytte det ud og lade det stå om sitrende hærværk    Jeg har 

ikke lyst til at dø! 

For 117. gang skal vi køre rutinen    Stikke fingeren i jorden og så vende maskinen   Der er så trygt 

i kabinen   Vi skal nok komme ned, det er der nogen der vil sørge for   Spørg mig ikke hvordan, og 

spørg mig ikke hvorfor   For jeg fatter det ikke   Men jeg har ikke lyst til at dø! 

Jeg har lyst til at hoppe så jeg støder mod loftet    Dét loft som er lavet af gud-ved-hvem   Jeg har 

lyst til at få mig et landsted   Og starte en festival op fra bunden i Grindsted    Jeg har list til at slå 

en mand med slips lige i fjæset   Og sige bliv du bare liggende i græsset   Jeg har ikke lyst til at 

dø! 

Det er tungen ud af halsen og smage på det hele   Det sidste glas vand jeg ønsker at dele   Og vi 

skal drikke det hele   Alt på én gang, en gang uden ender   Bag hver en dør, folk jeg kender   Vi 

kalder os venner   Og vi har ikke lyst til at dø! 

Jeg har lyst til at skære mit hjerte ud til min datter   Og sige til folk der ikke vil have børn, de ikke 
fatter   En skid, skide værre med projekterne i banken   Det er liv der tæller, og ikke tanken   Om 
liv, som kan rive og buldre og brage og pibe   Som man kan have for en tid, men som man så må 
give   Men jeg vil ikke give mit liv, fra mig endnu   Jeg har ikke lyst til at dø! 
’ 
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Raske Penge feat. Klumben: Rundt 

Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. 

Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. 

Hele verden drejer rundt, og den drejer altid den samme vej. 

Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. 

 

Alt hvad du sender ud, kommer tilbage ind igen. 

Det hævner sig, det man gør rundt om i verden. 

Spytter du mod skyen, får du selv regnen. 

Alt hvad du smider ud, kommer med dig hjem. 

Gammeldags ting kommer tilbage på mode igen. 

Mennesker bliver til jord. Lort bliver til gødning. 

Planter bliver til foder, bliver til kød, bliver til penge. 

De siger, det drejer hjulene i et kæmpestort system. 

Men jeg tror, det er et helligt princip, 

at det skal snurre rundt, når du er stiv og snurre rundt, når du er på trip. 

Verden drejer, men du mærker det ikke, 

at den må dreje sig om noget, man ikke kan regne ud med matematik. 

 

Hele verden drejer rundt, og ja den drejer sig om penge. 

Den drejer sig om at stå tideligt op og gå tideligt i seng.  

Den drejer lidt rundt om solen og drejer rundt om sig selv. 

Rundt om alle de gamle mennesker og de kriminelle.  

Men det den drejer sig mest om, det er at skabe kunstig frygt. 
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Mennesker vil gøre alt for at få lov at sove trygt. 

Normalisering, overvågning, ja hvor langt vil de gå? 

Privatisering, assimilering, snart går verden helt i stå. 

For verden kan ikke dreje, hvis du ikke må være dig selv. 

Gå rundt og være en anden, nej det holder ikke helt, vel? 

Så lev et godt liv, og hold på dem du holder af. 

Og lev hver dag i dit liv, som var det den sidste dag.  

 

Men hvad er det så, den drejer sig om, 

hvis det ikke skulle være mig? 

Hvem er der inde i kernen? Hvad er det der kigger ud inde fra centrum? 

Og hvem har vendt den den vej, 

hvor jorden drejer højre om? Jeg prøver at vende om. 

De roterer taburetterne hvert fjerde år, 

men jeg synes, man kunne skifte bongvand oftere. 

For her på min grammofon, 

hvert minut, der har jeg 33,3 revolution. 

Har du lagt mærke til, det er ligesom om, 

alt i verden har noget, som det kredser om? 

Fra planeter til mit blod til en elektron; 

alt er genbrug. Det cirkler rundt i en uendelig rotation. 

 
 

 


