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Forord 

Af Brita Grundin, svensk Amnesty International. Koordinator i 

Arbejdsgruppen om tortur samt medlem af Aktionsgruppen mod dødsstraf i 

30 år. 

 

Kun et par dage før jeg fik Dorthe Andersens manuskript i min hånd, havde 

jeg mødt Nick Yarris og Ray Krone, to tidligere dødsdømte fanger fra 

henholdsvis Pennsylvania og Arizona. De var efter DNA-tests begge blevet 

erklæret uskyldige for de forbrydelser, de engang var blevet dømt for. Ray 

og Nick var blevet frigivet efter at have ventet på døden i 10 respektive 22 

år. Tilsammen bliver det over 32 år, men de er trods det fast besluttede på 

ikke at give efter for bitterhed og had, og ikke lade delstaten ødelægge 

resten af deres liv. Sammen med William Nieves, også tidligere uskyldig 

dødsdømt, rejste de rundt i Europa og USA for at fortælle om deres 

erfaringer og om nødvendigheden af at afskaffe dødsstraffen i USA.  

 

Det samme budskab finder man i denne bog, som jeg håber vil blive læst af 

mange og være tilgængelig på biblioteker og skolebiblioteker i hele 

Danmark. Sagligt - med støtte både i veldokumenterede facts og stemmer 

fra dødsdømte fanger - fører Dorthe os ud på en rejse som ender i 

forståelsen af dødsstraffens fuldstændige urimelighed.  

 

Dødsstraffen er tortur. Hvis vi tror noget andet bedrager vi os selv. Siger vi 

nej til tortur, må vi også sige nej til dødsstraf. Det er ufatteligt at man i 

USA, hvor man ellers bryster sig med at værne om de menneskelige 
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rettigheder, i mange stater har love som opfordrer til primitive, brutale 

hævnfølelser i stedet for at indføre love, som forhindrer borgerne i at ende 

som kollektive bødler.  

 

Dødsstraffen er den mest totalitære af alle straffemetoder. Den giver en lille 

gruppe af mennesker ret til at bestemme over et medmenneskes liv eller 

død, og når det gælder retten til at benåde, ligger denne ret ofte hos en 

enkelt person, et statsoverhoved eller guvernør, som ikke en gang behøver 

at begrunde sin beslutning. Gennem tragiske eksempler ved vi, at 

retfærdighed afsagt af mennesker er mangelfuld, også i de bedste 

retssystemer. Risikoen for at en uskyldig kan blive henrettet burde være 

tilstrækkeligt til at afskaffe dødsstraffen i enhver retsstat.  

 

At tale for en afskaffelse af dødsstraffen er ikke det samme som at 

acceptere alvorlige forbrydelser - det er et nej til dødelig vold, også selv om 

det sker i lovens navn. En stat eller en delstats ansvar for at fremme 

respekten for liv kan ikke skubbes til side, heller ikke for de som selv har 

taget en andens liv.  

En tidligere kollega til mig i den svenske Amnesty-sektion, journalisten 

Karin Anderberg, fortalte mig en dag om den gang hun besøgte Hönö 

fiskemuseum i Göteborgs skærgård. I museet blev ikke kun enkeltstående 

menneskers skæbner ved kysten og ude på havet beskrevet, men også 

hvordan 2. verdenskrig ramte den svenske vestkyst. 91 svenske fiskere 

døde da deres fiskerbåde ramte udlagte miner eller de blev direkte beskudt. 
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Men det var ikke kun svenske tragedier, som berørte menneskene ved 

kysten. Også unge tyske mænd flød i land på øerne, og på et tidspunkt 

havde man været nødt til at bjærge en tysk ubåd med dens makabre indhold 

af døde. Deres skæbne skildredes ligeledes på fiskemuseet - også tyske 

mænd havde koner og små børn. De var også ondskabens ofre. Min kollega 

syntes først, at det føltes mærkeligt, at udstillingen om den tyske ubåd 

fandtes der side om side med den om de svenske ofre – indtil hun erkendte 

at her på øerne er et liv altid et liv. Hun syntes at dette blev bedst forklaret 

ved en episode fra krigen, som museets grundlægger Dag Edvardson 

fortalte om: En dansk fisker havde bjerget et tysk skib og reddet dets 

besætning. Han tog dem i land og udleverede dem til politiet. Den danske 

politimand som modtog dem spurgte straks: ”Hvorfor skød du ikke de 

djævle med det samme?” ”Sådan gør vi ikke på havet,” var svaret.  

 

Karin Anderberg syntes, at hun dér havde fundet kernen i Amnestys 

arbejde mod tortur og dødsstraf: Det spiller ikke nogen rolle hvilken 

forbrydelse et menneske står anklaget for. Intet menneske skal tortureres; 

intet menneske skal dømmes til døden. ”Sådan gør vi ikke på havet.” 

 

Robert Kennedy - justitsminister i broderen John F. Kennedys regering - 

udtrykte det på denne måde: "Hver gang man unødigt tager en amerikaners 

liv, om det er inden for eller uden for lovens rammer, om det er en 

voldshandling eller om det er for at modvirke vold, så degraderes hele 

nationen.”  
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Dødsstraf er ingen straf, det er en forbrydelse – og forbrydelser skal 

bekæmpes. I den kamp er Dorthe Andersens bog en vigtig stemme. 
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I. Hvorfor skrive om dødsstraf i USA? 

I mine mange år som aktiv i kampagnen for dødsdømte Thomas J. Miller-

El og, tidligere, i Amnesty International har jeg mødt mange reaktioner på 

og meninger om dødsstraffen i USA. Den har været et tilbagevendende 

debatemne og en konstant kilde til uenighed i det politiske, kulturelle, 

økonomiske og kommunikative forhold mellem Europa og USA. Mens 

Europa har afskaffet dødsstraffen i efterhånden alle lande er antallet af 

årlige henrettelser i USA kun steget siden 1980, heriblandt henrettelser af 

mindreårige (på forbrydelsestidspunktet) og evnesvage.  

 

Mit nærmere bekendtskab med dødsstraffen i USA startede med et 

personligt bekendtskab, som blev til et vedholdende venskab, med Thomas 

J. Miller-El på dødsgangen i Texas og hans kone Dorothy J. Miller-El.  

Jeg kom i kontakt med Thomas i 1991 via en notits i Amnesty 

Internationals danske medlemsblad, hvor han søgte pennevenner. Flere 

andre, som jeg også siden kom i kontakt med, svarede på Thomas’ 

henvendelse, og siden er der opstået mange flere kontakter mellem 

dødsgangene i USA og folk i Danmark og det øvrige Europa. 

 

I 1993 besøgte jeg for første gang Thomas og Dorothy. Jeg har været der 

flere gange siden og der er sket meget siden mit første besøg, både hvad 

angår dødsstraffen i USA og min egen indsigt. Flere hundrede er blevet 

henrettet, og antallet af årlige henrettelser er steget drastisk. På 22 år, 

mellem 1976 og 1998, blev 500 mennesker henrettet, og alene på 4 år, fra 
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1998-2002, blev 300 henrettet. Også antallet af dødsdømte er steget 

drastisk: Der er p.t. ca. 3.260 mænd og kvinder på USA's dødsgange.  

Siden slutningen af 1990erne er dødsstraffen imidlertid blevet mødt med 

stigende debat, skepsis og politiske reformer, hvilket i høj grad skyldes 

løsladelser af flere og flere uskyldige fra USA's dødsgange. 

 

Denne bog er dels en personlig historie om min kontakt med en dødsdømt i 

USA, dels fremlægger den fakta om dødsstraffen i USA, særligt Texas. 

Den kan være et oplæg til diskussioner om mentalitet, moral, politik m.v. i 

forhold til dødsstraf, og kan læses i sin helhed eller bruges som opslagsbog. 

Ikke mindst er min bog et indlæg imod dødsstraf, og jeg håber den kan 

være en øjenåbner og motivere flere til at være kritiske og aktive i kampen 

imod dødsstraf og for menneskerettigheder.  

II. Thomas J. Miller-Els sag 

Da jeg i Amnestys medlemsblad så at Thomas J. Miller-El søgte 

pennevenner, var min første tanke: Dødsgangen må være det værste og 

mest deprimerende sted, man kan befinde sig.  

Da jeg tog kontakt til Thomas faldt det mig ikke ind at det kunne være 

hårdt at have et venskab med en dødsdømt, men da jeg fik Thomas’ første 

brev blev jeg grebet af et øjebliks panik: ”Åh, nej, hvad har jeg dog 

gjort…?” Det var ”farligt”, og nærmest som at stikke hånden i en 

hvepserede, følte jeg.  
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Jeg fortrød dog ikke siden hen, men opdagede, at Thomas var et varmt og 

intelligent menneske, der trods forholdene på dødsgangen havde humoren 

og optimismen i behold.  

Thomas har endda ofte været mere positiv end jeg selv har og har gennem 

årene gjort sit for at opmuntre og støtte mig og mange andre i deres kampe, 

både de indre og de ydre, og har bekymret sig for alle ofre for justitsmord, 

diskrimination og udelukkelse. Thomas har fulgt med i politik i USA og 

den øvrige verden og hans analyser af nationale og internationale forhold 

har været forbavsende præcise - i betragtning af at han været låst inde og 

isoleret 23-24 timer i døgnet og har siddet på dødsgangen i næsten to årtier. 

Selv computere havde han en god forståelse af, selv om han ikke havde 

adgang til nogen fra 1986 til 2008. 

 

Jeg ville egentlig helst ikke tænke på, hvad der var gået forud for Thomas’ 

dødsdom; jeg fordømte ikke Thomas, men valgte at se på nutid og fremtid. 

Fortiden kunne ikke ændres og straffen var den hårdeste; jeg ønskede blot 

at vise en smule medmenneskelighed til et udstødt menneske. Jeg følte og 

føler naturligvis for alle mordofre og deres efterladte, og går stærkt ind for, 

at man gør meget mere for at hjælpe de efterladte og hindre mord. Men 

dødsstraf er ikke vejen frem. 

 

Jeg spurgte ikke Thomas, hvordan han var endt på dødsgangen, men han 

fortalte mig om det og jeg læste sagsakterne: 

I november 1985 blev to hvide receptionister skudt ned under et røveri på et 

motel i Dallas. Den ene receptionist døde, den anden overlevede, men blev 
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lam for livet, fra halsen og ned. 

Dagen efter blev Thomas arresteret og skudt i Houston af politiets 

specialtropper, SWAT. Thomas blev skudt ned bagfra af et ARK 15 M16-

gevær med en kugle der eksploderede i hans tarmsystem. Senere blev hans 

kone Dorothy arresteret, og de blev begge dømt for røveriet: Thomas fik 

dødsstraf og Dorothy fik dobbelt livstidsstraf, svarende til to gange 20 års 

fængsel. 

 

Thomas og Dorothy boede i Dallas, men Thomas var i Houston da røveriet 

fandt sted i Dallas, cirka 420 kilometer derfra. Thomas og Dorothy har 

gennem alle årene fastholdt deres uskyld. 

 

Thomas og Dorothy 

 

Da jeg lærte Thomas at kende havde han siddet på dødsgangen i mere end 5 

år, og Dorothy sad på det tidspunkt stadig i fængsel, så de havde kun 

kontakt pr. brev. Dorothy kom ud i november 1992, 8 måneder før jeg 

mødte dem første gang.  

Det var en barsk verden jeg blev mødt af, men Thomas’ og Dorothys 

styrke, varme og optimisme lyste op. Jeg lærte snart at sætte pris på mine 

egne goder, og ikke mindst på at vi ikke har dødsstraf i Danmark og ikke 

nær så megen vold, racisme og fattigdom. 




