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INSPIRATION OG MOTIVERING 

 
Det amerikanske præsidentvalg i 2016 var uden tvivl det største mediecirkus verden 
nogensinde har været vidne til og der gik ikke en dag hvor forsiderne på de amerikanske 
og europæiske aviser ikke var dedikeret til skandaler og sladder om de forskellige 
kandidater. Og mange gange med god grund, for aldrig før har to så kontroversielle 
kandidater stillet op mod hinanden. 
Men hvor valgresultatet kom som et kæmpe chok for størstedelen af den vestlige verdens 
meningsdannere og politiske elite, så så mange almindelige mennesker verden over, dette 
valgresultat komme på lang afstand. 
Dette indikerer ligesom det var tilfældet med Brexit tidligere på året, at den såkaldte 
meningselite overordnet set har mistet følingen med hvad der rør sig blandt de folk som de 
påberåber sig at være eksperter på.  
Ligesom det er tilfældet her i Europa så er størstedelen af journalisterne i USA centreret 
omkring storbyerne og mange af dem, glemte dermed desværre at lytte til alle de mio. af 
amerikanere som ikke er en del af storbyernes liberale meningselite.                                                
Udefra så det næsten ud som om journalisterne og meningsdannerne betragtede mange 
af de ’andre’ amerikanere som en foragtelig og uforståelig stamme, som helst skulle 
ignoreres eller dæmoniseres. 
 
Som antropolog synes jeg det har været utrolig fascinerende og underholdende at være 
vidne til kampen mellem de to store amerikanske stammer; Demokraterne og 
Republikanerne. To stammer som i disse år begge undergår store interne forandringer 
som på forholdsvis kort tid, på hver sin måde, har udfordret den politiske status quo i USA. 
  
Men hvor jeg som antropolog er utrolig underholdt og fascineret af denne stammekrig, så 
er jeg som demokratisk dannet borger ret urolig over den splittelse og mangel på 
lydhørhed som findes i det amerikanske samfund og som nu også lader til at være 
voksende tendens herhjemme. Og jeg finder det forunderligt og faktisk en smule 
forargeligt at medierne tilsyneladende ikke gør mere for at fremme denne lydhørhed, men i 
stedet kontinuerligt vælger det frygtdrevne og sort/hvide narrativ.                                                                                        
På baggrund af disse bekymringer angående den stigende polarisering i befolkningen, 
mente jeg at det er min pligt at dele den viden jeg som antropolog har indsamlet om de 
amerikanere der definerer sig selv som de overhørte.  
 
Herigennem søger jeg at fortælle så sandfærdig en fortælling som muligt – en fortælling 
der er baseret på empirisk materiale og fakta i stedet for et frygtdrevet narrativ, således at 
læseren selv kan danne sig et mere nuanceret og helstøbt billede af denne meget 
dæmoniserede vælgergruppe. Mit håb er hermed at kunne være med til at fremme den 
lydhørhed og tolerance, der er så utrolig vigtig for at opretholde et velfungerende 
demokrati. 
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Metode - hvor kommer min data fra? 
 
      For at gøre det klart for læseren, hvor jeg har fået mine oplysninger fra, så vil jeg kort 
her fortælle lidt om metoden bag indsamlingen af empirien til bogen – er du ikke 
interesseret i dette kan du uden problemer springe dette afsnit over. 
 
Først fremmest skal det siges at denne bog ikke er et udtryk for mit personlige politiske 
ståsted, men i stedet en antropologs genfortælling af denne gruppes håb, drømme, 
udfordringer og ikke mindst frustrationer.  Jeg søger hele vejen gennem bogen at fortælle 
om hændelserne, som de så ud fra de overhørtes vinkel og således give læseren den 
nødvendige baggrundsviden for selv at kunne danne sig et kvalificeret indtryk af denne 
meget stigmatiserede vælgergruppe. 
 
Jeg har gennem et år indsamlet ca.1500 sider med materiale om denne gruppe, hvoraf 
størstedelen er udtalelser fra de overhørte selv. Det meste materiale er indsamlet på 
forskellige sociale medie platforme, så som YouTube, Vid.Me, Facebook, Gab, Twitter, 
samt kommentator felterne på forskellige nyhedssites som fx, MSN News, Breitbart, 
InfoWars, The Daily Caller m.fl.                                                                                                                             
Jeg har ligeledes interviewet en del amerikanere gennem det sidste år og ydermere brugt 
flere hundrede timer på at se de videoer som Trump, Sanders, Stein og Johnson 
tilhængerne anbefalede til hinanden.                                                                                                                     
Mit fokus har fra starten udelukket været på alle dem, som medierne ikke havde tid eller 
lyst til at lytte på, eller tale med. 
 
Da billeder siger mere end tusinde ord, og da denne udtryks form har været meget vigtig 
for de folk jeg har haft fokus på, har jeg valgt at give billeder i form af memes og 
videobilleder en central plads hele vejen gennem bogen. Dette er ud over at være en 
meget effektiv måde at formidle budskaber og holdninger på, ligeledes en fordel for dem 
der ikke gider eller er vandt til at læse lange tørre afhandlinger.                               
 
Jeg har undervejs brugt en anseelig mængde tid på at fakta tjekke de forskellige emner og 
påstande der bliver fremlagt og behandlet, for igen at være sikker på, at jeg giver læseren 
det mest sandfærdige billede af ’de overhørte’, samt af de mange andre aktører som jeg 
nævner undervejs. Links til de mest relevante artikler og videoer kan du finde bagerst i 
bogen.                                                            

                             Udvalg af materiale.    

                                                                                                                                                
Da valgkampen har været urolig lang og begivenhedsrig, er det ikke muligt her at give et 
komplet indblik i alle de dramaer som har udspillet sig under den kulturkamp som blev 
udkæmpet under valgkampen. Af denne grund har jeg valgt at give de hændelser plads, 
som iflg. mine kilder og informanter har været de allermest betydningsfulde for denne 
overhørte gruppering og som ligeledes havde størst indvirkning på Trumps succes og 
valgresultatet som helhed. 
Alle de citater som er medtaget her, et valgt fordi de repræsentere udbredte holdninger 
blandt Trump vælgerne og man kan således være sikker på, at ingen udtalelser i denne 
bog kun er udtryk for en enkelt persons holdning. De udtalelser og debatter som er brugt i 
bogen, er som nævnt udvalgt fordi de repræsenterer nogle meget udbredte synspunkter, 
men er af hensyn til læserens fornøjelse, ligeledes udvalgt på baggrund skarpe 
formulering eller særlige humoristiske kvaliteter.          

                                                                               -lRigtig God Fornøjelse! - 



8 
 

 
                                                                   

 

  

 



9 
 

1. De overhørtes opråb -                                      

mod globaliseringens bagsider. 
For at forstå hvorfor Donald Trump vandt præsidentvalget, er det helt essentielt 
først at sætte sig lidt ind i tilstanden af den amerikanske økonomi, for herigennem 
at få et indblik i bagsiderne af globaliseringen, hvilket er det emne der bekymre den 
amerikanske arbejderklasse allermest.  

 Her i Europa har mange det fejlagtige indtryk at majoriteten af amerikanerne er 
begejstrede for Obamas finanspolitik, men dette er langt fra tilfældet og mange af de 
mennesker som stemte på ham, mener at han håndterede konsekvenserne af finanskrisen 
helt forkert og mener at han ligesom alle andre politikere, havde overhørt dem 
fuldstændigt.                                                                                                                                      
Det følgende citat omhandlende Obamas stimulus strategi, siger noget om den 
økonomiske tilstand i mange dele af landet stadig befinder sig i. 

” …The stimulus was such a dud that five years after the recovery began, 72 percent 
of Americans still thought we were in a recession” … 1 

De tre meget anerkendte økonomer Gabriel Zucman, Emmanuel Saez og Thomas Piketty, 
der er kendt for bogen Kapitalen i det 21. århundrede, står bag en ny undersøgelse der 
gennem analyser af en stor mængde data 2 har påvist at lønnen for den fattigste del af de 
arbejdende amerikanere reelt set har været stagneret i mere end 35 år. 

Denne gruppe omfatter omkring 117 millioner voksne amerikanere, som siden slutningen 
af 70érne har været totalt afkoblet fra den økonomiske vækst i landet, hvilket primært er 
kommet storbyernes borgere til gode.                                                                                                
Analysen viser at den gennemsnitlige indkomst i USA er steget med 61 procent siden 
1980, men viser også at hele 70 procent af denne stigning er gået til de 10 procent med de 
højeste indkomster. 

”Justeret for inflation viser analysen, at gennemsnitsindkomsten før skat for den 
halvdel af befolkningen med de laveste indtægter, kun er steget fra 16.000 dollar til 
16.200 dollar fra 1980 til 2014 eller 1,25 procent.                                                                                  
For den procent af befolkningen, der tjener mest, er den gennemsnitlige indkomst i 
perioden steget fra 428.200 dollar til 1,3 millioner dollar.                                                          
En stigning på over 200 procent.”3 

En anden anerkendt rapport fra US Census Bureau viste i 2015, at andelen af 
amerikanere, der lever under fattigdomsgrænsen, ikke rokkede sig i 2014 og blev liggende 
på ca. 14,8 procent af befolkningen. Hvilket svarede til, at ca. 46,7 millioner amerikanere i 
2014 levede i fattigdom, defineret som en samlet indkomst på omkring 24.000 dollar 
(ca.170.000 kr.) for en familie med to voksne og to børn. 

                                                 
1 . Citat af Michael Grabell fra Propublica, Publiceret i New York post 15. Januar 2017. Se link side 92 
2 Såsom lønsedler, social støtte og fordeling af indtægter 
3 Kilde: Halvdelen af USA's befolkning i 34 års økonomisk stilstand. Af: RITZAU Publiceret 12. december 2016 i Århus 

Stiftstidende. 




