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”Memorial Mania” 

 

Nu nærmer tiden sig, hvor vi alle mærker den smertende byrde ved at skulle mindes 

tragedien, som er den klare vinder i konkurrencen om at være den værste tragedie af 

alle. Bladene på træerne skifter langsomt farve og vi ved, at september nærmer sig med 

tunge skridt. Allerede nu vil jeg påstå, at enhver af mine kære læsere ved hvilken 

tragedie, jeg taler om. Efter 6 år er d. 11. september stadig overbevisende på 

førstepladsen over tragedier, som verden har oplevet. Eller er den nu også det? Har den i 

virkeligheden placeret sig selv på top ti eller har vi, medierne, gjort det? 

         Hvad gør 9/11 så speciel i forhold til andre voldsomme begivenheder, som vi har 

været nødt til at se i øjnene? En af de ting, som kan gøre sig gældende, er kendetegnet 

ved terroristhandlinger – det er menneskeskabt tragedie og ikke naturens lov, som 

hævner sig over menneskeheden. Det er også essentielt at tænke på begivenhedens 

omfang i forhold til så mange andre tragiske begivenheder. I Afrika har man i det sidste 

årti oplevet et dødstal på langt over 4 millioner. Dette er også en menneskeskabt 

ondskab, men den er dog ikke så privilegeret at være forbundet med ’supermagt’ 

etiketten. Netop derfor har den ikke fået lov til at pryde sig med medieopmærksomhed. 

         I kølvandet af den menneskeskabte ondskab opstår der et sandt mediehysteri, som 

efterhånden overskygger tragedien selv og hermed skabes de sande problemer. Denne 

mediestorm symboliserer folkets frygt for glemsomheden i den amerikanske kultur, 

denne glemsomhed hærger og river i det amerikanske folk. Man er bange for at glemme 

– og hvad kan man stille op overfor denne storm, når medierne sætter dagsordenen for 

dét, som har fortjent at blive husket? Hvis to tragedier rammer tæt på hinanden, så 

fjernes opmærksomheden lynhurtigt fra den første – og hvordan kan det mon være? 

Hele befolkningen i Amerika på godt 302 millioner retter jo ikke blikket samme vej 

uden grund – derimod kan vi lægge skylden på mediernes skuldre. Hvis vi ser på 

situationen omkring 9/11, så har vi aldrig fået lov til at glemme den.  

         Men hvad med alle de terroristangreb i Mellemøsten eller det foregående 

eksempel i Afrika, som mangler ’supermagt’ etiketten? Dette spørgsmål leder mig hen 

til en problematik, som opstilles af den franske sociolog Jean Baudrillard om, at 

terrorisme intet ville være uden mediernes indblanding. Vi ser eksempler på det næsten 
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dagligt – nemlig, at medierne gang på gang koncentrerer sig om 9/11, hvilket flytter 

fokus fra de mere ”ubetydelige” terroristangreb. 

         Mindesmærker på amerikansk grund bliver brugt som huskesedler – eller rettere 

sagt kapitalistiske huskesedler. Oprindeligt var disse mindesmærker til ære for de faldne 

eller en form for trøst for de efterladte familier. Ordet ’oprindeligt’ kan måske tænde op 

under nogle af jer derude – men jeg håber, at mine læsere kan tilgive mit ordvalg og 

lade mig forklare. I dag er disse mindesmærker, efter min mening, til stede for at 

fremtvinge skam og til dels frygt – og denne frygt er ud fra en kapitalistisk motivation 

om profitmaksimering på bekostning af det amerikanske folks sorg. Det ideelle budskab 

er, at amerikanerne kan stå sammen og opleve denne offentlige udstilling af enten skam 

eller frygt i fællesskab – lad os blive ved 9/11 eksemplet, ’Ground Zero’ er et perfekt 

tilfælde i forhold til at bevare følelsen af frygt for terroristerne. Det skriger næsten: 

”Husk! Den store stygge ulv befinder sig stadig ude i periferien. Pas på han ikke 

kommer og blæser jeres hus omkuld.”  

         Hvis vi et øjeblik skal vende blikket tilbage mod vores kapitalistiske huskesedler, 

så henviser jeg her til det ræs, som handler om at have lidt den største nød eller hvem 

der kan lokke flest turister til netop deres mindesmærke? Kapitalismen spiller en alt for 

stor rolle i disse henseender, og burde efterlade en bitter smag i munden på de 

pågældende foreninger og samfund, som higer efter turisternes mønter. Hvad bliver det 

næste monstro? Merchandise med små bygninger i flammer, T-shirts med flagrende 

amerikansk flag, hvorunder denne tekst slår igennem: ”9/11 – I was there”. 

Provokerende? Ja, måske. Men kapitalismens lange arme har en tendens til at strække 

sig langt ud over vores personlige tragedier – kolde og kapitalistiske hjerter profiterer på 

folks personlige tragedier. 

         Et andet kapitalistisk aspekt er hvordan organisationerne, som står for oprettelse af 

mindesmærker, higer efter donationer. Disse mindesmærker skal opfylde visse krav 

såsom 1) drage turisterne til sig, 2) bevare det brede fællesskab af frygt eller skam og 3) 

efterlade det foregående krisefelt bittert i støvet ved at være mere æstetisk end de andre 

mindesmærker, dyrere og mere spektakulært. Amerikansk TV præges til dato af 

reklamer, som har sødladne beskeder om, at folk skal huske dagen. Er det måden at gøre 

det på? 9/11 har efterhånden udviklet sig til en medieevent frem for en tragedie. Og når 

man falder over en af de reklamer, som er beskrevet ovenfor, så vil man få dårlig 
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samvittighed – amerikansk nationalitet eller ej – over, at man ikke donerer penge til 

mindesmærket. På denne måde lader medierne aldrig folk komme ovenpå igen og 

komme tilbage til en almindelig hverdag – og det 6 år efter. Jeg kan selvfølgelig godt 

sætte mig ind i, at familiemedlemmer til de omkomne har brug for at komme til et 

mindesmærke, hvor de kan mindes deres kære – men eftersom disse mindesmærker har 

fået en kold og kapitalistisk eftersmag, så ville jeg foretrække at mindes mine kære ved 

nogle private fotos og mindeværdige ting. 

         Men hvad betyder disse personlige genstande i en verden, hvor frygten for 

glemsomhed styrer? Der opstår et behov i denne medieverden for et mere holdbart 

punkt, som man kan støtte sig til. Og i denne post-post-moderne verden trænger vi også 

til at finde fællesskab i vores sorg og angst – og alt dette finder vi ved mindesmærkerne, 

som slår rødder i den amerikanske jord. Fejlagtigt, er vi tilbøjelige til at tro, at 

mediestormen ikke kan hive disse rødder op af jorden – men det er lige præcist dét som 

den gør ved at fjerne fokus fra den begivenhed, som mindes. 

         Vel vidende, at jeg hermed er en del af medierne, som foreviger mindet om 9/11 

og dets placering i spidsen for andre store tragiske begivenheder, håber jeg til gengæld 

også, at denne tekst har vakt en følelse af, at der skal være grænser for hvor lange 

forgreninger kapitalismen skal kunne have og hvilke følelser de skal have lov til at flå i. 

Det er på tide at blive bevidst om, hvor vores værdier skal placeres, både de 

økonomiske og de følelsesmæssige. 

 

Overvejelser: 

Jeg har valgt at henvise det pågældende essay til Kultursektionen i Jyllandsposten for at 

opnå en bredere målgruppe end tilfældet ville være ved et specifikt tidsskrift, som også 

har været i mine overvejelser. Men min tanke har været at både emnet og min skrivestil 

kræver et bredere publikum; jeg vil gerne både tale til den akademiske læsers kritiske 

undren såvel som den mere almene undren, som findes i det danske samfund. 


