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PoPulærkulturens sPillefilm er meget mere end blot 

underholdning. i denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan 

en række udvalgte spillefilm kan tjene som ramme om en analyse  

og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terror-

bekæmpelse: Hvad er præventiv krig, og hvilke problemer er for-

bundet med denne form for krigsførelse – se minority report! 

Hvad er argumenterne for og imod anvendelse af tortur i forsøget  

på at komme terroren i forkøbet – se the siege! Hvordan former 

den stigende overvågning vores adfærd – se the truman show! 

Hvordan kan vi beskrive forholdet mellem medierne og terrorister  

– se mad City!  

filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold  

til komplicerede moralske og politiske spørgsmål. Derfor kan film 

anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskus-

sionen af mulige løsninger på udfordringerne for nutidens samfund.

terror og film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære 

på – og dermed for en mere varieret og inspirerende undervisning. 

Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran 

lærredet eller skærmen, men måske ikke har klare begreber for, letter 

bogen forståelsen af, hvad terror er, og hvilke problemer der rejser 

sig i forsøget på at bekæmpe den. 
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Forord 7

F O RO R D

Terror og film – umiddelbart virker det måske absurd for de 
fleste at trække disse to termer sammen i titlen på en antologi. 
Har vi ikke her at gøre med to vidt forskellige ting? Terror er 
et dødsensalvorligt fænomen. Film vil underholde og skal vel 
netop ikke tages alvorligt i samme forstand som sikkerheds-
politiske trusler. Terroren er et reelt fænomen, der eksisterer 
“derude”, mens filmen ynder at skabe sit eget opdigtede uni-
vers. Terroren og terrorbekæmpelsen presser sig på her og 
nu og kræver øjeblikkelig politisk handling. Filmen derimod 
bygger ofte på eftertanke og er dermed ofte en tematisering 
af noget, som er sket. Filmen giver dermed tid til refleksion 
på en anden måde, end politikken gør det.
 Vores pointe er imidlertid, at netop disse forskelligheder 
gør det frugtbart at forbinde de to termer med et “og”. Vores 
argument for dette “og” er, at filmen giver mulighed for at 
tematisere terror og terrorbekæmpelse på en pædagogisk og 
tankevækkende måde. Filmen kan være en form for eksperi-
mentarium, hvor vi forestiller os konsekvenserne af forskellige 
handlinger. Vi kan bruge filmene til at sætte fokus på en række 
moralske dilemmaer og samfundsmæssige problemstillinger, 
som rejser sig i forbindelse med terrorbekæmpelse. Vi kan 
også bruge filmen til at få skabt en afstand til et fastlåst po-
litisk klima og så at sige diskutere med paraderne nede – for 
hey, det er jo kun film!
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 Men argumentet er ikke kun behovet for en pædagogisk 
tilgang til en vigtig emnekreds, måske den vigtigste i dag. Vo-
res argument er endvidere, at den skarpe adskillelse mellem 
politik (og herunder terror og terrorbekæmpelse) og under-
holdning samt mellem realitet og fiktion ikke længere lader sig 
opretholde i ren form. Vores samfund er i stigende grad blevet 
filmisk: Politikere optræder, som var de Hollywood-stjerner 
og Hollywood-stjerner som var de politikere. Militæret indgår 
strategiske alliancer med filmindustrien, og fra politisk hold 
opfordrer man til, at der produceres patriotiske film. Selv 
Osama bin Laden er gået til filmen. Hans hjemmevideoer er 
måske primitive set fra et teknisk synspunkt, men de har ikke 
desto mindre global gennemslagskraft.
 Antologien her bringer 10 kapitler, som alle bruger spille-
film som udgangspunkt for at diskutere spørgsmål om terror 
og terrorbekæmpelse. Selve antologien har sit udspring i en 
række seminarer om terror og terrorbekæmpelse, som har 
været afholdt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Univer-
sitet. Vi har fundet vores skribenter her, og vi har endvidere 
præsenteret og diskuteret de enkelte kapitler i denne sam-
menhæng. Tak til alle nuværende eller tidligere studerende, 
som har bidraget med kapitler, og til jer, som på anden vis har 
givet væsentlige bidrag til processen.
 Endelig vil vi gerne takke sekretær Helle Haahr Bundgaard 
for fortrinlig assistance i den afsluttende korrekturfase. Ikke 
alene har Helle som altid været utrolig omhyggelig. Hun har 
også arbejdet hurtigt og har i det hele taget været en fornøjelse 
at arbejde sammen med. Det samme kan vi sige om Aarhus 
Universitetsforlag. Vi har været glade for jeres villighed til at 
arbejde med en bog, som var en del forskellig fra, hvad man 
normalt ser. Vi er desuden tak skyldige for jeres arbejde med 
udviklingen af antologien og for jeres indsats i forhold til at 
øge kendskabet til den.



 Alle fejl og mangler i denne bog er dog alene vores eget 
ansvar.

Carsten Bagge Laustsen 
og Kasper Vandborg Rasmussen

New York og Århus, maj 2009
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K a p i t e l  1

T E R RO R  O G  F I L M 

–  E N  I N T RO DU K T I O N

Af Carsten Bagge Laustsen

1 0 . ,  1 1 .  o g  1 2 .  s e p t e m b e r

Den slovenske filosof Slavoj Žižek (2002) skriver i en af sine 
tekster om terrorangrebet på World Trade Center, at det er på 
tide at indse, at den 12. september er en langt vigtigere dato 
end den 11. september.1 Žižek ønskede naturligvis hermed 
ikke at negligere de uhyre lidelser, som angrebene på World 
Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 afsted-
kom. Han ønskede “blot” at understrege, at denne hændelse 
ikke dikterede et bestemt svar. Det centrale for Žižek er med 
andre ord, hvordan vi forholder os til hændelserne den 11. 
september – hvordan denne hændelse erindres og sættes i spil 
som baggrund for bestemte politiske handlinger. Den 12. sep-
tember refererer således her til en hvilken som helst dato efter 
angrebet, eller med andre ord til et samfund, som befinder sig 
i terrorens skygge.
 Henvisningen til den 11. september synes ofte at stække 
den politiske samtale. Bestemte argumenter bliver tolket som 
upassende, farlige, ikke-patriotiske, hvis der ikke ligefrem 
hævdes, at man går sin fjendes ærinde og dermed sætter uskyl-
dige medborgeres liv på spil. Den vedtagne politik tolkes i 

1 Tak for kommentarer til Rasmus Ugilt Holten Jensen og Thor Hvid-
bak.
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