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Et forskerhold bestående af amerikanske og hollandske psykologer har hæftet 
sig  ved,  at  meget  vold  og  terror  i  vore  dage  foregår  i  ”guds  navn”,  altså 
inspireret af religiøse forestillinger og en med guds anbefaling af at bruge vold 
mod  ”fjender”.  Forskerne  nævner  i  flæng  den  religiøse  ekstremist  Timothy 
McVeigh, der bombede et højhus i Oklahoma for nogle år siden, den jødiske 
fanatiker Baruch Goldstein, som begik massemord på palæstinensere i Israel 
ligeledes  for  nogle  år  siden  og  –  selvfølgelig  -  Osama  bin  Laden  og 
terrorangrebet på USA den 11. september 2001. Hertil kan man føje megen af 
den vold, der fortiden foregår mellem Shiaer og Sunnier i Irak og den vold, der 
indtil for nylig foregik mellem protestanter og katolikker i Irland. 
På baggrund af dette indtryk af sammenhængen mellem religion og vold, har 
forskerne fremsat den opfattelse,  at  religiøs fanatisme formodentlig i  nogen 
grad udspringer af religiøse tekster, der nærmest anbefaler vold mod fjender, 
og at disse tekster, måske også for mennesker, der ellers ikke begår vold, kan 
tænkes at inspirere til  øget voldstendens i situationer, hvor det er muligt at 
reagere voldeligt. Som eksempler på tekster fra hellige bøger, der kan inspirere 
til vold, nævner forfatteren et citat fra bibelen, hvor den kristne gud angiveligt 
skal have talt således til sine proselytter: Tro ikke, at jeg kommer med fred til 
jorden, jeg kommer med sværdet og ikke freden (Matthæus, 10:34) samt et 
citat fra Koranen, der lyder således: Snart skal vi bringe rædsel i hjerterne på 
de vantro,  fordi  de har guder som Allah ikke tillader;  ilden skal  blive deres 
skæbne! (Koranen, 3:151). 
For at undersøge om sådanne religiøse og voldelige tekster i vore dage kan 
spille en rolle for voldelighed hos unge mennesker – afhængig af deres tro på 
en gud eller ej – – udvalgte forskerne en gruppe studerende i henholdsvis i USA 
og  Holland,  og  bad  dem  om  at  deltage  i  to  undersøgelser,  som  blev 
præsenteret for de studerende som om de intet havde med hinanden at gøre. 
Forud for  undersøgelserne bad man alle  de mange unge mennesker  om at 
oplyse  om  de  troede  på  gud,  hvilket  gjaldt  for  99%  af  de  amerikanske 
studerende (som kom fra det såkaldte ”bibelbælte” af stærkt religiøse stater i 
det midt-vestlige område af USA), og for 50% af de hollandske studerende. 
Derefter startede man den første undersøgelse,  som angivelig handlede om 
fortolkningen af en ældgammel tekst fra mellemøsten. Halvdelen fik at vide, at 
teksten – som det faktisk var tilfældet – stammede fra det gamle testamente i 
biblen,  mens  den  anden  halvdel  fik  den  ukorrekte  oplysning,  at  teksten 
stammede fra nogle gamle papyrusruller, der først var blevet fundet i 1984.
Den pågældende tekst handlede om en gammel mand, hvis kone var blevet 
overfaldet af to nabostammer og slået ihjel. Den gamle mand fik samlet sin 
egen  stamme  og  spurgte  præsterne  om,  hvad  de  skulle  gøre  ved  de 
formastelige nabostammer. Præsterne bad til gud som svarede dem, at Herren 
ikke ville tåle en sådan udåd mod sit folk og at de skulle gribe til sværdet og 
hævne sig på de to nabostammer. Derefter tilkaldte stammen en række andre 
venligsindede stammer og sammen gik de i krig mod de to nabostammer, som 
blev dræbt næsten alle, mænd, kvinder og børn. 



Det var dog den ene af halvdel af forsøgspersonerne, der læste hele denne 
historie,  for  den  anden  halvdel  havde  man  fjernet  den  passage,  hvor  gud 
anbefaler krig mod nabostammerne, og for disse forsøgspersoner lød historien 
alene som en ”almindelig stammekrig” uden religiøse overtoner. 
Forud for studiet af denne tekst fik de studerende at vide, at de på et noget 
senere tidspunkt vil  blive interviewet om deres opfattelse af teksten, men i 
mellemtiden ville man lige gennemføre den anden af de to undersøgelser, som 
handlede om hvorvidt man kunne forbedre en reaktionstid ved hjælp af straf. 
Således  blev  hver  forsøgsperson  efter  at  have  studeret  ”den  gamle  tekst” 
enkeltvis ført ind i et laboratorium, hvor de blev sat ved en computer og fik at 
vide, at der inde ved siden af sad en anden forsøgsperson ved en tilsvarende 
computer.  Eksperimentet  gik  ud  på,  at  forsøgspersonen  (sammen  med  sin 
"nabo") skulle udføre et reaktionseksperiment, således at de vil blive udsat for 
et bestemt signal samtidig og så skulle de så hurtigt som muligt trykke på en 
knap.  Den,  der  kom først,  måtte  herefter  give  den anden en ”straf”  for  at 
komme for sent på knappen. ”Straffen” bestod af en kortvarig støj gennem en 
høretelefon, og den vindende part måtte selv bestemme hvor kraftig støjen 
skulle være – den kunne sættes helt op til 105 dB, hvilket er en voldsom og 
stærk pinefuld støjpåvirkning. 
Det hele var naturligvis arrangeret på forhånd på computeren hos den rigtige 
forsøgsperson,  således  at  alle  forsøgspersoner  vandt  og  tabt  lige  mange 
gange,  og  dermed havde  helt  ens  muligheder  for  at  ”pine”  den angivelige 
medstuderende i naborummene så meget de havde lyst til. 
Selv  blev  de  udsat  for  den  samme  moderate  støjpåvirkning  hver  gang  de 
”tabte”.  Man  har  tidligere  fundet,  at  det  niveau  af  støj  de  rigtige 
forsøgspersoner sætter som straf for deres medstuderende, er et ganske godt 
mål for den pågældende forsøgspersons aktuelle ”aggressivitet”, således at de 
mest aggressive studerende kan finde på at gå helt op til 105 dB, mens de 
mindre  aggressive  studerende  blot  går  op  til  60  eller  70  dB,  som  er  en 
forholdsvis stærk, men langtfra pinefuld påvirkning. 
Hele  dette  snedige  arrangement  var  selvfølgelig  udtænkt  for  at  se  om de 
studerende, der var blevet udsat for ”den gamle tekst” var blevet mere eller 
mindre aggressive overfor deres medstuderende, afhængig af om de selv var 
religiøse,  afhængig  af  om de  troede  det  var  en  bibelsk  tekst  eller  ej  og  – 
selvfølgelig – afhængig om de havde læste afsnittet med guds anbefaling af 
vold  eller  ej.  Det  viste  sig,  men tankevækkende –  at  de studerende havde 
været væsentlig mere aggressive overfor deres medstuderende, hvis de både 
troede på gud, fik oplysninger om, at hvor teksten stammede fra bibelen, og – 
især – hvis de også havde læst afsnittet om guds anbefaling af vold. 
For de, der ikke troede på gud, betød det måske lidt overraskende også lidt om 
de havde læst passagen med gud, der foreskriver blodig hævn. For selv disse 
”ateistiske”  studerende  medførte  denne  passage  også  en  tydelig  stigning  i 
aggressiviteten som målt ved støjniveauet, selvom stigningen ikke var nær så 
stort som i den religiøse gruppe af studerende. Det er også interessant, at de 
religiøse  studerende,  der  læste  den  gamle  tekst  uden  passagen  med guds 
anbefaling  af  vold  ikke  brugte  stærkere  straffe  under 
reaktionstidseksperimentet  end de ikke religiøse studerende.  Det  viser  altså 



ifølge det hollandsk-amerikanske forskerhold, at religiøsitet i sig selv ikke fører 
til  et  højere  aggressionsniveau,  men  at  religiøsitet  medfører  en  særlig 
modtagelighed eller  påvirkelighed  overfor  religiøse  tekster,  der  opfordrer  til 
vold ”i guds navn”.

tn
Kilde: Bushman, B. J., Ridge, R. D., Das, E., Key, C. W. & Busath, G. L. (2007). When God Sanctions Killing. Psychological 
Science, 18(3). 204-207.


	Vold i guds navn! (2007, 16(6))

