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ABSTRACT 
In this study, a number of statements from the fundamentalist Reverend Jerry Falwell, 

will be analyzed from their historical context. The method of the study is qualitative and 

it strives for interpretation and understanding rather than presenting objective facts. The 

material used is mainly articles that have preserved statements from Falwell, but 

secondary literature has also been a necessary complement. I have identified four 

categories of enemies to Falwell through my material: homosexuality, pro-abortionists, 

secularists and Islam. The study presents how Falwell’s enmity towards these categories 

is motivated, and if his attitude towards these groups changes over the course of time. 

The study employs Bruce’s definition of fundamentalism as its theory, and the study 

shows how his definition can be applied to the statements of Falwell. The result shows 

that Falwell’s aggression towards these groups did change, but only temporarily. 

Falwell’s attitude towards his enemies was at a constant negative and the negativity 

reaches a climax after the 9/11 attacks 2001. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Introduktion 

 

AIDS is not just God's punishment for homosexuals; it is God's punishment for the society that 

tolerates homosexuals.
1
 

Pastor Jerry Falwell (1933-2007) gjorde sig känd som en ytterst kontroversiell figur i 

amerikansk media. Som grundare av organisationen Moral Majority och, enligt egen 

utsago, försvarare av bibliska värderingar skapade han gång på gång rubriker med 

sina numera ökända uttalanden. Dessa uttalanden behandlade främst de grupper av 

människor som han ansåg vara fiender mot Gud, samt fiender mot det amerikanska 

livet i allmänhet. De grupper Falwell främst vände sig mot var homosexuella, 

abortförespråkare och sekularister, men han fällde även kontroversiella kommentarer 

om muslimer och deras profet Muhammed. Eftersom Falwell, liksom många andra 

fundamentalistiska pastorer, använde sig av TV för att sända sina budskap kunde 

hans åsikter nå ut till en väldigt bred publik. Vissa mätningar visar att de så kallade 

televangelisterna hade en publik på ca 20 miljoner amerikaner.
2
 De förstod vikten av 

att använda sig av modern teknologi för att nå en långt bredare publik än som var 

möjlig att nå i kyrkobyggnader. En annan känd televangelist, Pat Robertson, 

grundade Christian Broadcasting Network (CBN), som numera har en mycket 

utförlig hemsida på internet för att anpassa sig efter hur människor konsumerar 

teknologi.
3
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte i denna studie är att studera ett antal av Falwells uttalanden återgivna i 

mediala sammanhang och undersöka dem i sin historiska kontext, samt vilken typ av 

grupper Falwell var fientligt inställd mot enligt journalisternas skildring av honom.  

Jag vill också undersöka om denna fientlighet till en eller flera av grupperna 

                                                 

 

 

 
1
 http://www.metrowestdailynews.com/opinion/x1987843539 - Hämtad 2013-04-16 

2
 Bruce, Steve, Fundamentalism, 2. ed., Polity, Cambridge, 2008 s.73 

3
 http://www.cbn.com/ - Hämtad 2013-04-16 

http://www.metrowestdailynews.com/opinion/x1987843539
http://www.cbn.com/
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förändras över tid – främst genom att undersöka hur tonen förändras efter den 

politiska gruppen Moral Majority:s grundande 1979. Ett annat intresse är att 

undersöka sociologen Steve Bruces definition på fundamentalism och se hur detta 

framkommer i Jerry Falwells uttalanden
4
. Definitionen presenteras i uppsatsens 

teorikapitel. 

 

Mina frågeställningar blir därmed: 

*Hur skildras Falwells mediala fientlighet till de konstruerade fiendegrupperna? 

*Förändras hans attityd till någon fiendegrupp över tid, antingen till en mer negativ 

eller positiv inställning – och varför? 

*På vilket sätt framkommer Bruces definition av fundamentalism i Falwells 

uttalanden? 

                                                 

 

 

 
4
 Bruce 2008. s.12-14 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Följande kapitel presenterar tidigare forskning som gjorts i området, eller snarlika 

områden som jag har kunnat nyttja i min uppsats. 

The Book of Jerry Falwell: Fundamentalist language and politics: skriven av Susan 

Friend Harding. Harding arbetar som professor i antropologi vid University of 

California och specialiserar sig på bibelbaserad retorik, apokalypticism samt sociala 

rörelser som kulturella identitetsskapare. I boken har hon valt att ingående granska 

den fundamentaliska rörelsen som svept över USA de senaste decennierna. I 

egenskap av antropolog har hennes metod främst bestått av att besöka de människor 

hon vill undersöka. För att hitta nödvändig bakgrundsfakta har hon även flitigt 

använt sig av andra forskares böcker och resultat. Hon undersöker hur den kristna 

fundamentalismen använder sig av bibliskt språk för att inspirera och forma sina 

medlemmar eller eventuella konvertiteter.
5
 

Alla forskare har dock inte använt sig av den antropologiska metoden. David 

Snowball har i sin bok Continuity and Change in the Rhetoric of the Moral Majority 

granskat den retorik Falwells organisation Moral Majority använde sig av i tal och 

offentligt material.
6
 Snowball argumenterar för att Moral Majoritys retorik var 

enormt viktig, och att det var själva grundpelaren för organisationens existens. Moral 

Majority kollapsade på grund av att dess retorik inte kunde attrahera både dess egna 

medlemmar och den bredare amerikanska publiken på samma gång.
7
 

God’s Right Hand – How Jerry Falwell made God a Republican and baptized the 

American right, skriven av Michael Sean Winters, avser att ge en bild av Falwells liv 

och det inflytande han hade på USA. Boken är i mångt och mycket biografisk, men 

innehåller även vissa citat och uttalanden från Falwell och hur de anpassats efter sin 

                                                 

 

 

 
5
 Harding, Susan Friend, The book of Jerry Falwell: fundamentalist language and politics, Princeton 

University Press, Princeton, N.J., 2000 s.11 
6
 Snowball, David, Continuity and change in the rhetoric of the Moral Majority, Praeger, New York, 

1991. s.11 
7
 Snowball 1991. s.3 
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historiska kontext. Boken har varit ett utmärkt komplement till mina artiklar. Winters 

argumenterar för att Falwell förändrade vad det innebar att vara kristen i USA och att 

hans kulturella inflytande fortfarande existerar.
8
 

I boken Fundamentalism avser professor Steve Bruce att ge en ingående presentation 

av vad fundamentalism är. Han ställer sig frågor om varför det uppstår, och vilken 

framtid det har. Han skriver både om protestantisk fundamentalism i USA, samt dess 

islamska variant i andra delar av världen. Bruce har också en defintion av 

fundamentalism som jag har använt mig av som teoretisk utgångspunk.
9
 

                                                 

 

 

 
8
 Winters, Michael Sean., God's right hand: how Jerry Falwell made God a Republican and baptized 

the American right, HarperOne, New York, 2012 s.1 
9
 Bruce 2008. s.12-14 
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3 METOD 
Följande kapitel presenterar min metod och material. Kapitlet innehåller även ett 

källkritiskt resonemang, där jag redogör för eventuellt vinklade källor och hur 

läsaren bör förhålla sig till dessa. 

3.1 Metod 

I min uppsats har jag valt att läsa uttalanden av Falwell och analysera dem, i viss 

mån retoriskt och i viss mån i deras historiska kontext. Eftersom jag främst har 

undersökt direkta citat av Falwell har det varit nödvändigt att använda sig av en 

kvalitativ metod, vilket innebär att insamling av data går hand i hand med tolkning.
10

 

Klausen benämner tolkning som ett utmärkande drag för humanvetenskaperna. 

Tolkning siktar egentligen inte mot objektiv fakta, utan snarare en subjektiv 

förklaring.
11

 Den subjektiva förklaringen måste dock vara rimligt grundad i 

materialet, eller kunna utläsas i materialets eventuella luckor. 

Mitt tillvägagångssätt har varit att finna uttalanden av Falwell, och genom dessa 

försökt konstruera de fiendegrupper han uttalade sig om i mediala sammanhang. Det 

finns många direkta citat från Falwell på internet, främst uppsamlat av personer som 

är negativt inställda till honom. I de flesta fall har upphovsmännen refererat till en 

artikel de använt som källa, och det är på så sätt jag har funnit mitt eget material. 

Eftersom min uppsats bygger på skildringar mediala skildringar av Falwell anser jag 

det vara motiverat att använda sig av journalisters artiklar. Det har dock varit 

nödvändigt att göra ett urval. Thuren skriver ”att berätta är att välja” och menar att 

ett urval alltid är nödvändigt. Han poängterar att ett urval är skevt om information 

medvetet undanhålls för att passa forskarens egna syften.
12

 Jag anser att den fällan 

har undvikits i denna uppsats. Mitt urval är baserat på mängden uttalanden som fanns 

om de olika fiendegrupperna; homosexualitet, abortförespråkare och sekularister. 

                                                 

 

 

 
10

 Harnow Klausen, Søren, Vad är vetenskap?, Natur och kultur, Stockholm, 2006 s.172 
11

 Klausen 2006. s.175 
12

 Thuren. 2005. s.7 
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Den sista kategorin, islam, valde jag på grund av att det är aktuellt och relevant samt 

att Falwell uttryckte sig ytterst kontroversiellt då gånger han uttalade sig om islam. 

3.2 Material 

Jag har valt att läsa artiklar skrivna av journalister, men framför allt fokuserat på 

direkta citat snarare än journalisternas tolkningar av hans uttalanden. Eftersom 

Falwell har fällt många kontroversiella kommentarer har det inte varit svårt att hitta 

gott om material där han fördömer de som han upplever vara Guds fiender. Jag har 

också använt mig av videoklipp där Falwell intervjuas och transkriberat hans svar 

ordagrant. De gånger jag själv har redigerat Falwells uttalanden för ökad tydlighet 

och läsbarhet markeras tydligt i texten. Då dessa videoklipp består av intervjuer av 

Falwell själv anser jag att dessa räknas som primärkällor, eftersom det är hans egna 

ord. Detta blir därför en ursprungskälla med större trovärdighet än 

andrahandskällor
13

. De två videoklipp som använts är två nedkortade versioner av 

CBS 60 Minutes där Falwell medverkade som gäst. Det ena klippet är från 1994 där 

Falwell diskuterar homosexualitet, medan det andra är från 2002 där Falwell talar om 

islam. 

Det har också varit nödvändigt att använda mig av sekundärlitteratur, alltså böcker 

skrivna om Falwell. De har givit mig den bakgrundskunskap som behövs för att 

kunna analysera Falwells uttalanden och sätta in dem i dess rätta historiska kontext. 

Det främsta komplementet till mina artiklar har varit Michael Sean Winters bok 

God’s Right Hand – How Jerry Falwell made God a Republican and baptized the 

American right, då den har givit nödvändig bakgrundskunskap för att tolka och förstå 

Falwells uttalanden. 

De artiklar jag har använt i min uppsats har tagit vara på direkta citat och uttalanden. 

Artikeln The Legacy of Falwell’s Bully Pulpit skriven av Hans Johnson och William 

Eskridge 2007 är direkt fördömande av Falwell. Johnson och Eskridge beskriver 

                                                 

 

 

 
13

 Thurén, Torsten, Källkritik, 2., [rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm, 2005. s.53 
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Falwells aktiva arbete för att motverka acceptans för homosexuella i samhället.
14

 

Artikeln publicerades i The Washington Post. 

The Sad Legacy of Jerry Falwell skrevs av den frilanserande journalisten Bill Press 

2007. Press ställer sig negativt inställd till Falwell och menar att han bidrog starkt till 

ökad intolerans i det amerikanska samhället, främst mot homosexuella. Press är 

också kritisk till Falwells politiska engagemang och att Falwell menade att en god 

kristen skulle rösta på George W. Bush i valet 2000.
15

 

Falwell: 'Deep Concerns' är en transkriberad intervju utförd av Deborah Caldwell 

2001 för hemsidan www.beliefnet.com. I intervjun berättade Falwell bland annat om 

sin syn på islam och dåvarande presidenten George W. Bush.
16

 

Jerry Falwell's 'Viable Alternative' to Abortion : Minister Advocates Godparent Plan 

That Experts Call Unworkable, Expensive skrevs av David Johnston 1986, 

presenterade Falwells adoptionsprogram för mödrar som annars hade behövt göra 

abort. Artikeln publicerades i Los Angeles Times. 

Jag har även använt mig av en transkription från TV-programmet Anderson Cooper 

360 Degrees: Bush Declares Victory, Kerry Concedes; Republicans Dominate 

Congress; How the White House Appealed to Evangelicals, då Falwell medverkade 

som gäst i samband med George W. Bush’s omval. Falwell diskuterade bland annat 

abortfrågan.
17

 

 

3.3 Källkritiskt resonemang 

På grund av Falwells många kontroversiella uttalanden är många av de artiklar jag 

läst partiska och vinklade negativt mot Falwell. Den tidigare nämnda The Legacy of 

                                                 

 

 

 
14

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051801392.html - 

Hämtad 2013-05-07 
15

 http://www.metrowestdailynews.com/opinion/x1987843539?zc_p=0#axzz2YBHqrtZ2 – Hämtad 

2013-05-07 
16

 http://www.beliefnet.com/Faiths/2001/03/Falwell-Deep-Concerns.aspx?p=1 – Hämtad 2013-07-08 
17

 http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0411/03/acd.01.html – Hämtad 2013-07-08 

http://www.beliefnet.com/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051801392.html
http://www.metrowestdailynews.com/opinion/x1987843539?zc_p=0#axzz2YBHqrtZ2
http://www.beliefnet.com/Faiths/2001/03/Falwell-Deep-Concerns.aspx?p=1
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0411/03/acd.01.html
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Falwell’s Bully Pulpit är ett utmärkt exempel, vilket blir tydligt redan vid artikelns 

titel.
18

 En av artikelns författare är medlem i The National Gay and Lesbian Task 

Force och artikeln är öppet fördömande mot Falwell. Ett annat exempel är The Sad 

Legacy of Jerry Falwell, vars titel också speglar författarens fientlighet mot 

Falwell.
19

 Även uppsatsen är utformad för att fokusera på Falwells kontroversiella 

och negativa uttalanden. Den hanterar enbart Falwells fiender och hur han förhåller 

sig till dessa, och därför ger uppsatsen en ensidig och nästan uteslutande negativ bild 

av Falwell. Jag anser att läsaren borde vara medveten om detta. 

Även om jag klassificerat de videoklipp jag använt som material som primärkällor, 

finns det en källkritisk problematik. Även om det är Falwell själv som talar är det 

inte han som ansvarat för programmets klippning och utforming, vilket kan påverka 

hur svaren framställs. 

Artiklarna har tagit tillvara på citat från Falwell, men risken finns alltid att det är 

ryckta ur sin kontext samt att journalistens, alternativt tidningens, åskådning 

påverkar hur Falwell framställs. Ett exempel är hemsidan www.theocracywatch.com, 

som uttalat ställer sig negativa till Falwell och andra fundamentalister.
20

 De har 

uppsamlat diverse uttalanden från Falwell, men dessa är lösryckta från hans böcker. 

Därmed går resonemanget bakom citatet och dess kontext förlorad. En annan 

problematik med artiklar är att tidningar är beroende av sina kunder. Det kan därför 

vara relevant för journalister att vinkla sitt material på ett sätt som gör händelser och 

uttalanden ännu mer signifikanta och häpnadsväckande. I och med att min uppsats 

bygger på skildringar av Falwell utan anspråk på objektiv fakta anser jag dock att 

detta inte är ett hinder för mitt arbete. 

                                                 

 

 

 
18

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051801392.html - 

Hämtad 2013-05-07 
19

 http://www.metrowestdailynews.com/opinion/x1987843539 - Hämtad 2013-05-07 
20

 http://www.theocracywatch.org/introduction2.htm- Hämtad 2013-07-08 

http://www.theocracywatch.com/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051801392.html
http://www.metrowestdailynews.com/opinion/x1987843539
http://www.theocracywatch.org/introduction2.htm-
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4 TEORI 
I följande kapitel kommer jag att presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

I media och i dagligt tal används ofta begreppet fundamentalism oreflekterat. 

Begreppet härstammar från amerikansk konservativ protestantism. Efter den iranska 

revolutionen 1979 breddades dock begreppet till att omfatta alla religiösa traditioner 

som tar religion på största allvar och som propagerar starkt för en särskild livsstil 

som anpassat sig efter religionen.
21

 I många fall handlar det om bokstavstroende, 

som tar en religiös text som ofelbar sanning. Numera används begreppet ofta som ett 

skällsord, särskilt av sekularister och progressivt sinnade, för att antyda att 

fundamentalister saknar den intellektuella mognaden som krävs för att förstå hur 

världen fungerar.
22

 Fundamentalism blir alltså ett nedvärderande begrepp som 

beskriver religiös fanatism och människor som inte kan se bortom sin egen religiösa 

övertygelse. 

Lincoln föreslår att fundamentalism som begrepp bör ersättas av maximalism.
23

 Han 

argumenterar att begreppet inte bara är negativt, utan att det misslyckas med att 

fånga det allra viktigaste: nämligen att maximalister vill att religion ska genomsyra 

hela samhället och den mänskliga existensen.
24

 Lincolns begrepp har inte fått något 

större genomslag, då fundamentalism fortfarande används i dagligt tal och den 

mediala debatten. Bruce medger att begreppet visserligen har en negativ klang, men 

att det är såpass etablerat att det är nästintill omöjligt att ersätta. Han menar dock att 

begreppet måste användas neutralt, trots de negativa associationer det bär med sig.
25

 

Bristen på användandet av maximalism i den akademiska världen och mediala 

debatten antyder att Bruce har rätt i sitt resonemang om svårigheten att ersätta ett 

såpass etablerat begrepp som fundamentalism. Begreppets historia kommer att 

presenteras i uppsatsens bakgrundskapitel. 

                                                 

 

 

 
21

 Bruce 2008. s.8 
22

 Bruce 2008. s.8 
23

 Lincoln, Bruce, Holy terrors: thinking about religion after September 11, 2. ed., Univ. of Chicago 

Press, Chicago, 2006 s.5 
24

 Lincoln 2006. s.5 
25

 Bruce 2008. s.12 
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Jag anser att Bruce har en poäng i sitt resonemang och kommer använda mig av 

begreppet fundamentalism i min uppsats, dock med uppmaningen att läsaren bör se 

det med neutrala ögon. Jag anser liksom Bruce att fundamentalism är en beskrivning, 

inte ett skällsord. Jag har även valt att använda mig av Bruces defintion av vad 

begreppet innebär. 

Enligt Bruce har fundamentalism fem särskilda drag.  För det första har de en 

tendens att hävda att deras religiösa idéer och övertygelser härstammar från en 

ofelbar auktoritet.  Detta är oftast en religiös text, exempelvis Bibeln eller Koranen.
26

 

För det andra existerar ofta en romantisk bild av ett perfekt förflutet som 

fundamentalisterna försöker sträva efter. I detta ideala och upplevda förflutna levde 

människor efter de regler och värderingar som fundamentalisterna själva 

eftersträvar.
27

 För det tredje växer fundamentalism upp i miljöer där traditionell 

religion i viss mån lever kvar (exempelvis traditionell protestantism). Det är dock ett 

misstag att kalla fundamentalister traditionella, då de i mycket större utsträckning är 

reaktionära. Traditionerna används symboliskt för att försöka skapa en radikal 

förändring i samhället, och för att kunna återgå till det romantiska och idealiska 

förflutna.
28

 Det fjärde kännetecknet är att fundamentalism ofta lockar människor som 

känner sig marginaliserade i samhället.
29

 Det femte draget är att de ofta använder sig 

av modern teknologi för att sina budskap ska nå ut till en bredare publik.
30

 

I min uppsats är alla utom det fjärde kännetecknet särskilt användbara, då 

anhängarnas socioekonomiska status inte framgår av mitt material. Jag kommer att 

applicera Bruces resonemang i mitt material och undersöka hur hans definitioner 

framkommer av Falwells uttalanden. 

 

                                                 

 

 

 
26

 Bruce 2008. s.12 
27

 Bruce 2008. s.13 
28

 Bruce 2008. s.13 
29

 Bruce 2008. s.14 
30

 Bruce 2008. s.14 
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5 BAKGRUND 
I följande kapitel presenteras kort bakgrundsinformation som är relevant för 

förståelsen av uppsatsens kommande analyskapitel. 

5.1 Kampen mot liberalteologin 

De första stegen mot den moderna kristna fundamentalismen togs under 1900-talets 

början. Under 1800-talets slut hade den så kallade liberalteologin växt fram som en 

inflytelserik intellektuell kraft i västvärlden. Denna teologi representerade ett sätt att 

försöka anpassa kristendomen efter vetenskapliga metoder och till den (då) moderna 

människans sätt att se på världen.
31

 Den hade inspirerats av den darwinistiska våg 

som svepte över den intellektuella världen efter Darwins revolutionerande verk Om 

Arternas Uppkomst. Innan Darwin hade teologer överlag varit positiva till 

naturvetenskap, eftersom den då inte på något sätt ifrågasatte den etablerade 

skapelseberättelsen.
32

  Liberalteologin anpassade sig dock efter Darwins resultat och 

förflyttade kristendomens fokus till moralen, hjärtat och de religiösa upplevelserna 

istället för Bibelns ofelbarhet. Bibelkritik etablerades, och många liberalteologer 

började ifrågasätta Bibelns bokstavliga sanning. Om skapelseberättelsen inte var 

sann, utan snarare ett metaforiskt uttryck, kan inte även detta gälla Jesus och de 

mirakulösa berättelserna om hans liv? Traditionella dogmer började kritiseras och 

undersökas närmre av liberalteologerna.
33

  

Reaktionen från konservativa teologer dröjde inte länge. Mellan år 1910-1915 

publicerades 90 essäer i en samling som kom att kallas The Fundamentals, med 

undertiteln A Testimony to the Truth. De publicerades som ett försvar av traditionell 

protestantisk kristendom gentemot det liberalteologiska hotet.
34

 Det samlade 

huvudbudskapet i denna samling essäer är Guds auktoritet och försvaret av Bibelns 

äkthet. Det var alltså en attack på liberalteologernas bibelkritik, vars metoder och 

                                                 

 

 

 
31

 Lejon, Kjell O. U., Till kristendomens försvar: om John Gresham Machen och hans kamp mot 

liberalteologin, Artos, Skellefteå, 2002 s.13 
32

 Lejon 2002. s.28 
33

 Lejon 2002. s.118 
34

 Lejon 2002. s.58 
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utgångspunkt förkastades i The Fundamentals. De konservativa teologerna skulle 

dock inte gå segrande ur striden. 1925 åtalades en högstadielärare vid namn John T. 

Scopes för att ha undervisat om evolutionslära vid en skola i Tennessee, vilket var 

emot delstatslagen. Han försvarades av den kände advokaten Charles Darrow, och 

trots försvarets nederlag i rätten kom den anti-darwinistiska linjen att förlöjligas 

flitigt i amerikansk media.
35

 De konservativa kristna blev ”Fundamentalisterna” 

(med ett stort F för att klumpa ihop dem till en grupp) och blev ett ”dem”, vilket 

möjliggjorde det upplevda moderna och sekulära USA:s ”oss”. De som tillhörde 

”Fundamentalisterna” stämplades som anti-intellektuella och omoderna.
36

 Detta är en 

av anledningarna till att begreppet fundamentalist inte är oproblematiskt. Den 

konservativt kristna fronten splittrades och drog sig tillbaka från den nationella 

arenan. De fortsatte dock att arbeta lokalt och växte stabilt underifrån. De valde en 

isolationistisk hållning, och det skulle dröja fram till slutet av 70- och början av 80-

talet innan de än en gång enades som en gemensam kraft – då starkare än någonsin.
37

 

 

5.2 Jerry Falwell och den nya kristna 
fundamentalismens framväxt 

Jerry Falwell föddes 1933 i Lynchburg, en liten stad i centrala Virginia. Hans mor 

var en from och troende kristen, medan hans far var en alkoholiserad agnostiker med 

ett framgångsrikt mindre företag. Fadern hade även tjänat pengar på att smuggla 

alkohol under alkoholförbudet i USA 1920-1933.
38

 Fadern beskrevs långt senare av 

Falwell som en ateist, rasist och antisemit.
39

 Enligt Falwell dröjde det till han själv 

fyllde 18 år innan han blev religiös och upplevde sitt kall att predikera kort därefter. 

Han utbildade sig vid Baptist Bible College i Missouri, och vid 23 års ålder, 1956, 

grundade han sin egen församling Thomas Road Baptist Church i sin hemstad.
40
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Fram till 1980-talet hade Falwells församling och entrepenörsskap växt lavinartat. 

Församlingen Thomas Road Baptist Church hade, enligt egen utsago, ett 

medlemskap på över 20 000 medlemar, varav 8 000 var regelbundna gäster vid  

församlingens fem veckoliga mässor.
41

 Falwells religiösa imperium inkluderade 

också ett utbildningsväsen, med Liberty University som flaggskep. Universitetet 

grundades år 1971, och hade år 1984 cirka 3 000 studenter.
42

 Vid denna tidpunkt 

ledde Falwell även Old Time Gospel Hour, som sände ut hans förkunnelser till 

miljontals amerikanska hushåll via TV och radio. Han nådde även ut till den 

amerikanske allmänheten via magasin, böcker, nyhetsbrev och pamfletter.
43

 Hans 

ministerium inkluderade även en mängd mindre församlingar, varav vissa 

specialiserade sig på diverse grupper i samhället – bland annat alkoholister och 

drogmissbrukare. Det fanns även församlingar för ensamstående mödrar, samt ett 

kristet hjälpcenter för människor som behövde psykologisk hjälp, med personal med 

konventionell psykologiutbildning. Via sina kanaler till den amerikanska 

allmänheten kunde Falwell be om donationer, och dessa resulterade i flera hundra 

miljoner dollar i donationer under 1980-talet.
44

 Falwells ministerium involverade 

utan tvekan en stor mängd pengar, mycket personal och en stark organisation. 

Falwells tendens att använda modern teknik stämmer överrens med Bruces definition 

av fundamentalism.
45

 

Efter Scopes rättegång 1925 hade kristen fundamentalism försvunnit från det 

allmänna livet i USA. Via självvald exil hade dess anhängare tryckts ut ur den 

kulturella gemenskapen och in i de amerikanska samhällets marginaler. I brist på 

godkänande från den allmänna opinionen och utan en enande kraft, hade de blivit 

spridda och sporadiska grupperingar.
46
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I slutet av 1970- och början av 1980-talet svepte dock en ny fundamentalistisk våg 

över USA. Televangelister såsom Falwell och Robertson började engagera sig 

politiskt. 1965 hade Falwell uttalat sig negativt om att involvera sig i en politisk 

kamp mot yttre ondska, då han menade att det var människors inre som var det 

viktiga.
47

 Elva år senare, 1976, lät det annorlunda: ”The idea that religion and 

politics don’t mix was invented by the devil to keep Christians from running their 

own country.”
48

 De kristna var alltså offer för den sekulära humanismens agenda, 

och dessa var agenter för djävulen själv. Konceptet om kristendomen vs sekulär 

humanism hade populariserats av LaHaye några år tidigare, och nyttjades av 

Falwell.
49

 Det var nu det yttre moraliska förfallet som Falwell kom att motarbeta. 

Det han uppfattade som fientligt var bland annat Equal Rights Amendment (som 

avsåg att ge kvinnor samma rättigheter som män), abort, homosexualitet, pornografi 

samt feminism i allmänhet. Falwell uttryckte en ny övertygelse om att varje 

bibeltrogen kristen måste engagera sig världsligt för att kämpa emot det moraliska 

förfallet i det amerikanska samhället.
50

 Falwell och andra ledargestalter inom den 

kristna högern propagerade ofta för att en spirituell förnyelse var nödvändig för det 

amerikanska folket. De menade att USA var ett utvalt land av Gud, och att det 

därmed var nödvändigt för landet att åter vända sig till den kristna tron. Detta 

särskilda förhållande mellan Gud och USA hade enligt Falwell försvagats under 

sekularismens- och liberalernas inflytande.
51

 

Via sin egenskap som televangelist och sina andra kanaler till det amerikanska 

samhället kunde Falwell enkelt sprida sitt nya budskap. De tidigare nationellt tysta 

och utspridda fundamentalisterna kunde därmed mobilseras och bli en nationellt enad 

kraft.
52

 Grundandet av Moral Majority 1979 blev ännu en vändpunkt. De tidigare 

marginaliserade konservativa protestanterna fick en samlingspunkt och beteknade sig 
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inte längre som en tyst minoritet. De kunde nu kalla sig själva den moraliska 

majoriteten, och deras åsikter som tidigare hade betecknats som religiös extremism 

kunde få större utrymme i det amerikanska samhället. Detta chockade sekularister 

och mer liberalt sinnade kristna, som menade att deras värsta mardröm hade 

besannats.
53

 Den kristna fundamentalismen hade gjort sitt återtåg i den amerikanska 

politiska scenen.  

Deras retorik kom att prägla den amerikanska politiken under hela 1980-talet, inte 

minst genom deras politiska allierad Ronald Reagan (pres. 1981-1989).
54

 Reagan 

hade åsikter som liknade den kristna högern, framför allt när det gällde frågan om 

abort.
55

. Han refererade konstant till Gud och sin kristna övertygelse i sina tal, och 

uttryckte också tanken om att USA var särskilt urvalt.
56

 Valet av Reagan markerade 

ett skifte i den politiska retoriken i USA, som fick en starkare religiös dimension än 

någonsin tidigare. Den kulturella domen som följde efter Scopes rättegång 

utmanades och, i viss mån, besegrades. Fundamentalisterna gjorde sitt återtåg på den 

nationella arenan och fördömde öppet de de ansåg vara Guds fiender och Satans 

agenter – framför allt homosexuella, liberaler
57

, sekularister och abortförespråkare.
58

 

2002, året efter attackerna mot USA den 11/9 2001, uttryckte sig Falwell även 

negativt om islam och muslimer.
59

 

För de kristna fundamentalisterna, Jerry Falwell inkluderad, är de bibliska 

berättelserna inte bara referenser till något som hände förr. Det är också berättelser 

som kan förankras till det som sker här och nu.
60

 Det finns ingen riktig gräns mellan 

vad som är historisk verklighet och vad som är biblisk berättelse. De 

fundamentalistiska anhängarna kan läsa de bibliska berättelserna och koppla det till 

                                                 

 

 

 
53

 Harding 2000. s.23 
54

 Lejon 1988. s.49 
55

 Lejon 1988. s.88 
56

 Lejon 1988. s.80 
57

 Begreppet är i viss mån problematiskt, då det har en helt annan betydelse i USA än i Sverige. I USA 

används ofta ’liberal’ i motsats till ’konservativ’ för att beskriva människors politiska ståndpunkt. 
58

 Harding 2000. s.63 
59

 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=2808715n 
60

 Harding 2000. s.55 

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=2808715n


16 

 

 

sin verklighet. Ett tydligt exempel är hur berättelsen om Sodom och Gomorra 

används för att legitimera sitt motstånd mot att homosexualitet tillåts i samhället.
61

 I 

berättelsen förstörs dessa två städer genom Guds vrede på grund av dess synder. En 

av dessa synder är homosexualitet. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande kapitel presenteras Falwells uttalanden. Det är uppdelat tematiskt och 

redogör för en fiendekategori i taget, med Falwells två största fiendegrupper först, 

homosexualitet och abortförespråkare. Jag har även valt att lägga in tolkning och 

analys i samma kapitel, då jag anser att det ökar uppsatsens läsbarhet. 

6.1 Homosexualitet 

I en intervju för CBS: 60 minutes 1994 klargjorde Jerry Falwell grunden för sin 

fientlighet mot homosexualitet:  

I don’t tell anyone to hate anyone. When I preach the Bible – Leviticus 18:22, that 

homosexuality is an abomination. Romans chapter one, that homosexual activity – not the 

person – is reprobate. When I use those words, I use biblical terms.
62

 

Ämnet för intervjun var det faktum att en av Falwells medarbetare, Mel White, 

nyligen kommit ut som homosexuell. Falwell beskrev Whites beslut som oerhört 

själviskt (”pure abject selfishness”), eftersom White i många år levt tillsammans med 

sin hustru och uppfostrat barn tillsammans med henne.
63

 Vidare i intervjun frågade 

journalisten Morley Safer om Falwell anser att White hade valt att vara homosexuell. 

Falwell svarar: 

No, no. I believe he could have chosen not to be a homosexual. I believe that God has 

provided, through Christ, deliverance from every kind of abhorrent behaviour.
64

 [Min 

kursivering.] 

På frågan om det är möjligt att vara en troende kristen, med samma kraftfulla tro på 

Gud och Jesus som Falwell, men utan att leva sitt liv på samma sätt som Falwell gör, 

svarade han: ”I don’t think the issue is living like Jerry Falwell. I think the issue is 

living the way the Bible declares as the correct way to live.”
65

 

Falwell argumenterade tydligt för Bibelns auktoritet under intervjun. Det var inte 

Falwell som skapade reglerna – han predikade endast Bibelns ord. Han sa även att 
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det är den homosexuella aktiviteten i sig som är problemet, inte de homosexuella 

individerna. Jag valde att läsa de bibelpassager Falwell refererar till i intervjun. 

Tredje Mosebok 18:22 beskriver att homosexualitet är så avskyvärt att förbrytaren 

ska utvisas ur den folkliga gemenskapen.
66

 Även i Romarbrevets första kapitel 

beskrivs homosexualitet som vedervärdigt, då det anses vara något som 

gudsföraktare och orättfärdiga människor sysselsätter sig med.
67

 Falwells åsikt om 

Bibeln som absolut auktoritet stämmer väl överrens med Bruces definition av 

fundamentalism.
68

 

Först under 1970-talet började homosexuellas rättigheter bli ett aktuellt politiskt 

ämne i USA, men för Falwell och andra fundamentalister hade frågan existerat sedan 

berättelsen om Sodom och Gomorra.
69

 Grunden för deras inställning var att de 

betraktade homosexualitet som en personlig synd, och var då helt enkelt en fråga om 

personlig moral. Homosexualitet var enligt Falwell ett psykologiskt och syndfullt 

tillstånd som kunde botas. Han sa också att ”I firmly believe one is not born a 

homosexual but learns this through environment.”
70

 Enligt Falwell påverkas 

människor av sin omgivning och därför kan inte det amerikanska samhället tolerera 

homosexualitet, eftersom detta endast skulle leda till fler homosexuella människor.  

Under 1978 röstade Kalifornien om ett lagförslag kallat Proposition 6. Förslaget gick 

ut på att förbjuda att homosexuella människor anställs som lärare i statens allmänna 

skolor.
71

 I en intervju samma år, i samband med en kampanj för lagförslaget, 

uttryckte Falwell här en viss sympati mot de homosexuella som individer, trots sitt 

motstånd mot deras sexuella läggning. Han menade dock att de behövde kärlek och 

hjälp för att övervinna deras syndfulla läggning och tillade att:  
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[…] if we allow homosexuality to be presented as an alternative lifestyle, it will not only have 

a corrupting influence upon the next generation of boys and girls, but it will bring the wrath of 

God upon our nation.
72

 

Enligt Falwell var det alltså inte bara ungdomen som påverkas av att homosexualitet 

accepteras i samhället. Det var en nationell angelägenhet, eftersom det skulle 

provocera Gud och därmed skapa konsekvenser för hela landet. Bibeln är Guds ord 

till mänskligheten, och Han tolererar inte att människor bryter mot Hans regler. Trots 

Falwells kampanj röstades inte lagförslaget igenom av Kaliforniens befolkning.
73

 I 

slutet av 1978 föll San Franciscos borgmästare offer för ett mordattentat, och Falwell 

valde att förklara detta som Guds vrede mot Kalifornien: ”Without question, San 

Francisco is undergoing a judgement from God today.”
74

 En inte helt orimlig 

förklaring var att Falwell hade den nämnda berättelsen om Sodom och Gomorra i 

åtanke när han yttrade dessa ord. I Första Mosebok 19:25 förstörs städerna på grund 

av dess invånares synd – en av dessa synder var homosexualitet.
75

 

1979 grundade Falwell organisation Moral Majority, vilket markerade starten på 

hans verkliga politiska engagemang. Han hade innan dess engagerat sig i frågor som 

behandlade både religiösa och politiska aspekter, men grundandet av Moral Majority 

var ett enbart politiskt ställningstagande.
76

 Det var dags för ’den moraliska 

majoriteten’ att kämpa emot de onda krafter som höll på att förgöra landet inifrån: ”It 

is time to put our lives, our fortunes, our reputations – everything on the line – for 

this great nation of ours.”
77

 Moral Majority var en reaktion på det de ansåg vara 

USA:s moraliska förfall. I och med Moral Majority:s intåg i det amerikanska 

samhället anser jag mig kunna se att tonen mot Falwells fiender skärps i hans retorik.  

1981 författade Falwell ett brev till de anhängare som prenumererade på hans 

nyhetsbrev. Tonen gentemot homosexuella var här  mindre sympatisk och mer öppet 
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fientlig än tidigare: ”The homosexuals are on the march in this country. Please 

remember, homosexuals do not reproduce. They recruit! And many of them are after 

my children and your children.”
78

 Här framställes de homosexuella tydligt som ett 

hot och som en motpol till den fundamentalistiska publik Falwell i sitt brev framför 

allt vände sig till. Han anspelade också på sina anghängares status som föräldrar och 

deras plikt att skydda sina barn mot de homosexuella, som annars kunde rekrytera 

barnen till sin egen sida. Falwells nya politiska engagemang kan vara en förklaring 

till att tonen skärps.  Dessa brev till sina anhängare innehöll dock uppmaningar till 

donation. Det är därför inte helt orimligt att anta att Falwell medvetet överdrev sin 

polemik mot de homosexuella. Han har nämligen sagt att uttalanden om det 

homosexuella ”hotet” mot det amerikanska samhället var ett utmärkt sätt att öka sina 

anhängares donationer.
79

 

Under 1980-talet blev HIV/AIDS ett aktuellt problem i USA. För de som motsatte 

sig homosexualitet, som Jerry Falwell, blev detta ett tillfälle att se sjukdomen som ett 

gudomligt straff: ”AIDS is not just God’s punishment for homosexuals. It is God’s 

punishment for the society that tolerates homosexuals.”
80

 För Falwell och andra 

homofobiska fundamentalister hade nu de tidigare nämnda konsekvenserna för ett 

samhälle som accepterar homosexualitet besannats. Tonen mot de AIDS-drabbade 

individerna var också långt ifrån sympatisk: ”[They will receive treatment without] 

any penalty for their abusive lifestyle.”
81

 Enligt Falwell fick de homosexuella skylla 

sig själva för att de har fått denna dödliga sjukdom. Det var deras destruktiva livsstil, 

och inget annat, som var anledningen till att de smittats av HIV/AIDS. 

1994 når Falwells aggressivia retorik mot homosexuella nya nivåer. Som en reaktion 

på att Gay Games
82

 skulle arrangeras i New York under detta år, skrev Falwell ett 
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brev till sina supportrar. Attacken var såpass aggressiv i sin helhet att jag anser det 

motiverat att skriva ut det i ett långt blockcitat: 

[The] Clinton administration is set to award thousands and thousands of immigration visas to 

foreigners who are infected with the lethal, fatal and deadly AIDS virus – so they can come to 

America! […] That’s right. The Clinton administraion is putting the health, welfare, public 

safety and life of every American at risk […] just so that these homosexuals can have an 

Olympic Game for gays and lesbians and transvestites and bisexuals and pedophiles and 

sodomites and exhibitionists and cross-dressers and every other sexual deviant on the planet 

with perverted proclivities!
83

 

Det var Clinton (pres. 1993-2001) som bar det yttersta ansvaret, enligt Fawell. Som 

supporter av det republikanska partiet blev det naturligt för honom att attackera en 

president som representerar det demokratiska partiet.
84

 Att AIDS användes som ett 

verktyg för att sprida skräck är uppenbart i uttalandet. Viruset beskrevs som dödligt 

med tre olika synonymer, ’lethal’, ’fatal’ och ’deadly’, utan tvekan på grund av 

retorisk effekt. Falwell antyder också att alla de som kommer till landet för att 

besöka Gay Games är smittade med sjukdomen, och att de utgör ett hot mot hela det 

amerikanska samhället – ingen amerikan går säker, inte ens de amerikaner som är 

heterosexuella. Enligt min tolkning antyder detta att dessa besökare var  

våldtäktsbenägna och/eller benägna att förföra människor som ännu inte vågat 

komma ut som homosexuella. På så sätt skulle viruset, enligt Falwell, kunna sprida 

sig till alla nivåer i det amerikanska samhället. Tolerens för evanemanget och dess 

besökare skulle helt enkelt vara en fara för hela USA. Falwell grupperade även in 

LGBT-besökarna i samma kategori som pedofiler, vilket är ett uppenbart sätt att 

försöka undanröja eventuellt tvivel om att dessa människor anses vara farliga. Han 

använde sig också av termen sodomiter
85

, vilket är ett biblisk uttryck för att negativt 

beskriva homosexuella män eller människor som har samlag med djur.
86

 LGBT-

besökarna hade alltså inte bara AIDS, utan de var också lika vedervärdiga som 
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pedofiler och människor som idkar tidelag, samt andra ”sexual deviants”.
87

 Då 

uttalandet också innehöll en uppmaning för donationer, är det värt att ha Falwells 

tidigare kommentar om lönsamheten att anspela på det homosexuella ”hotet” i 

åtanke.
88

 

Efter detta uttalande valde Falwell att tona ner sin aggressiva retorik gentemot 

homosexuella, delvis på begäran av sin vän, den tidigare nämnda Mel White.
89

 Deras 

vänskap skulle inte överleva särskilt länge, men White påverkade Falwells retorik. I 

ett avsnitt av Old-Time Gospel Hour erkände Falwell att fundamentalisterna inte nått 

ut till de homosexuella eftersom de skällt ut dem. ”We can never sanction their 

behavior, never approve their lifestyle, but [we can] love them with an unconditional 

love.”
90

 

De som är bekanta med Falwells kontroversiella uttalanden efter terroristattackerna 

mot USA den 11/9 2001 vet att hans nedtonade retorik inte höll i sig. Efter den 11/9 

var Falwell gäst i Pat Robertsons tv-program The 700 Club och menade att 

terroristattackerna endast hade kunnat ske på grund av att Gud hade lyft sin 

skyddande hand från USA, ”and allow our enemies to give us probably what we 

deserve.”
91

 Uttalandet är något som kommer återkomma även senare i uppsatsen, då 

det inte bara behandlade homosexuella. Falwell yttrade följande: 

I believe that the pagans, and the abortionists, and the feminists, and the gays and the lesbians 

who are actively trying to make that an alternative lifestyle, the ACLU, the People For the 

American Way, all of them who have tried to secularize America. I point my finger in their 

face and say: “You helped this happen.”
92

 

Falwell hade sällan dragit för att göra kontroversiella uttalanden, men denna gång 

mottogs det nästan enbart negativt. Programmet sändes redan två dagar efter 

attackerna, och Falwell framställdes som särskilt opportunistisk då han försökte 
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skylla 3000 oskyldiga människors död på sina politiska- och moraliska motståndare 

inom USA.
93

 Inte nog med detta, det var enligt honom även något som landet 

förmodligen förtjänade. Falwell insåg sin blunder, men alldeles för sent. Trots sina 

försök att be om förlåtelse för sina ord blev detta början av slutet för hans 

massmediala engagemang. Det var alltför tydligt för den amerikanska allmänheten 

att Falwell faktiskt trodde på och menade det numera ökända uttalande han yttrade.
94

 

Enligt Winters var, och är fortfarande, kampen mot homosexualitet och abort det lim 

som håller den kristna högern samman i USA.
95

 Dessa två ämnen är en enande faktor 

som hela den högerkristna alliansen och dess anhängare delar åsikt om, vare sig de är 

fundamentalister eller ej. Förutom effektiviteten i att förstärka det homosexuella 

hotet för att öka donationer till verksamheten, kanske det även var en politisk 

nödvändighet för Falwell och andra fundamentalister att överdriva hotet. Jag är 

personligen övertygad om att Falwells förakt mot homosexualitet var helt genuint, 

men anar att hans bombastiska och dramatiska retorik även var ett medvetet sätt att 

hålla den kristna högern enad. 

För att kort summera kapitlet: Falwell tycktes vara extra aggressiv i sin retorik när 

han behövde donationer, samt när han reagerade på att homosexuella fick större 

rättigheter i samhället. I enlighet med Bruces definition på vad fundamentalism 

innebär, var Falwell alltså ytterst reaktionär mot fenomen som hotade hans 

uppfattning om hur samhället borde se ut.
96

 Han motiverade sin fientlighet mot 

homosexuella utifrån Bibeln, som enligt Falwell är en ofelbar auktoritet, och även 

detta stämmer överrens med Bruces resonemang.
97

 Den aggressiva retoriken verkade 

tonas ner vid vissa tillfällen, särskilt genom Whites inflytande, då Falwell förklarade 

att det är de homosexuella aktiviteterna som fördömdes, inte de homosexuella 

individerna. Det höll dock inte i sig, då Falwell gav homosexuella en del av skulden 

för att 11/9-attackerna möjliggjordes.  
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6.2 Abortförespråkare 
Well, I think there are two major burning issues. They're not the only ones. But clearly the 

sanctity of unborn life, the -- we believe, Christians believe, evangelicals, conservative 

Catholics, orthodox Jews, that life begins at conception and therefore that abortion is wrong.
98

 

Citatet ovan är en transkribering från en intervju i CNN:s Anderson Cooper 360 

Degrees 2004 i samband med att George W Bush valts till president för andra 

gången. Falwell talade om två huvudproblem – det första var abortfrågan och det 

andra handlade om homosexualitet och kärnfamiljens betydelse för det amerikanska 

samhället. I Falwells uttalande återfanns kärnan i hans negativa syn på abort. Det 

ännu inte födda fostret är heligt samt att livet börjar direkt vid befruktelsen, och 

därför är abort moraliskt fel och en synd. Generellt sett är det främst abortfrågan som 

ger utomstående stöd åt fundamentalister.
99

 I Falwells uttalande räknade han upp 

konservativa katoliker och ortodoxa judar som allierade i kampen mot abort. Dessa 

allianser var dock bräckliga och sträcker sig sällan längre än en enskild fråga. Den 

kristna fundamentalismens vana att dela in människor i ’vi’ och ’dem’ försvårar 

allianser som hade varit viktiga för politisk aktion en pluralistisk demokrati.
100

 

Abort nämns aldrig direkt i Bibeln. Istället fick Falwell och andra anti-

abortförespråkare använda sig av vagare passager för att legitimera sin syn. I Jeremia 

1:5 återfinns följande: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du 

kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.”
101

 

En annan passage som användes var Psaltaren 139:13: ”Du skapade mina inälvor, du 

vävde mig i moderlivet.”
102

 De bibliska källorna som används för legitimering är 

alltså relativt vaga och kräver enligt mig en särskild tolkning för att anses vara anti-

abort.  

1973, i samband med målet Roe v. Wade, beslöt Högsta Domstolen i USA (Supreme 

Court) att abort inte fick förbjudas i individuella delstater, vilket i praktiken ledde till 
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att abort legaliserades i hela USA.
103

 De kristna fundamentalismen reagerade inte 

omedelbart, men efter grundandet av Moral Majority och rörelsens politiska 

mobilisering, blev de en formidabel fiende till abort. Fundamentalisterna bidrog med 

pengar, organisatorisk skicklighet och retorik till det som blev känt som ’pro-life’-

rörelsen (dess motpol, de som är för abort, betecknas ’pro-choice’).
104

 Det ligger 

givetvis en positiv värdering i valet av beteckning: ’pro-life’ innebär att de är för 

mänskligt liv och dess helighet, medan den andra sidan utmålas som ’pro-death’, 

som står för mord på miljontals ofödda barn varje år.  

Falwell reagerade starkt på Högsta Domstolens beslut att legalisera abort. Innan 1973 

hade han beskrivit abort som en personlig synd, men efter legaliseringen blev abort 

för Falwell ”America’s national sin”.
105

 Det blev alltså en synd hela landet tar del av, 

eftersom hela landet har legaliserat abort. Konsekvensen blev då att USA som helhet 

skulle drabbas av Guds vrede. Kvinnors rätt till abort framställdes som ”abortion-on-

demand”, alltså att kvinnor i princip använde sig av abort som ett slags 

preventivmedel.
106

 I en vidare demonisering av abort argumenterade 

fundamentalisterna att legaliseringen av abort var en inkörsport till legalisering av 

spädbarnsmord och dödshjälp. Dominoeffekten av moraliskt förfall skulle leda till att 

USA till sist skulle kunna mäta sig med Nazityskland.
107

 Falwell själv drog 

paralleller till Hitlers folkmord på judar då han betecknade abortsituationen i landet 

som ”a biological holocaust.”
108

 Fundamentalismens reaktionära natur, som 

definierad av Bruce, blir enligt mig tydlig efter legaliseringen av abort.
109

 

I början av Moral Majoritys existens argumenterade de för att USA behövde ett 

tillägg i den amerikanska konstitutionen för att övervinna legaliseringen av abort. 

Om inte detta skulle vara möjligt, menade de att det åtminstone borde vara varje 
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delstats ensak att själva få välja om det ska vara lagligt eller ej.
110

 Falwell och Moral 

Majority fortsatte att framställa abort som lagligt mord på oskyldiga barn under 

första delen av 1980-talet, ”the continued murder of millions of babies every 

year”.
111

 Ett annat uttalande är mer specifikt, när Falwell beskriver att de är emot 

”[that] 3 to 6 million babies [are] legally murdered through abortion on demand.”
112

 I 

en intervju 1981 fick Falwell frågan om det någonsin finns undantag då abort är 

acceptabelt: ”Yes, I think if the mother’s life is at stake I certainly think that that 

again is a matter of self-defense[...]”
113

 Falwell fick då frågan om det är acceptabelt 

med abort vid våldtäkt och incest: “I don’t think so. I think we are committing two 

wrongs to correct one wrong, and I don’t think it works that way.”
114

 Enligt min 

tolkning försökte Falwell inte att trivialisera varken våldtäkt eller incest. Snarare 

handlade det om att verkligen markera sitt motstånd gentemot abort. Abort för 

Falwell skulle bara vara en absolut sista utväg om moderns liv var i fara. Våldtäkt 

och incest är visserligen fel, men det är ingen lösning att använda sig av ännu ett fel 

för att försöka lösa problemet. Vid ett annat tillfälle beskrev Falwell abort som 

”moral cancer disguised as ’a woman’s right to choose’”.
115

 Cancermetaforen avsåg 

att beskriva det moraliska förfall som abort skulle leda till, något som Falwell 

tidigare har antytt i andra uttalanden.  

1984 skedde dock en drastisk förändring i Falwells och Moral Majoritys retorik 

gentemot abort. Enligt Falwell själv hade en journalist konfronterat honom angående 

abortfrågan och helt enkelt frågat vilka alternativ det finns till abort. När Falwell 

svarade att alternativet var att föda barnet, hade journalisten frågat om det verkligen 

var så simpelt. Frågan verkade ge Falwell en rejäl tankeställare: ”[...] But what about 

the other victims of abortion, the mothers of those babies who desperately need help 

to save their babies?”
116

 Falwell menade att episoden hade inspirerat honom att skapa 
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ett hållbart alternativ till abort, och därför skapades Liberty Godparent Home i hans 

hemstad Lynchburg..
117

 Projektet expanderade och så kallade ”Save-a-baby”-

organisationer började dyka upp på olika håll i landet.
118

 Istället för att enbart 

demonisera kvinnor som är i behov av abort, försökte Falwell att skapa ett hållbart 

alternativ.  Kvinnorna som antogs i projektet fick utbildning och hjälp, och de som 

trots allt inte kunde behålla sina barn fick hjälp med att adoptera bort dem.
119

 

Skillnaden i retoriken är slående. Tidigare under 1980-talet hade kvinnorna som 

behövde abort beskrivits som framtida mördare, men nu var de kvinnor som stod 

inför en ”awkward crisis” samt ”facing difficult circumstances”.
120

 I en intervju om 

intentionen med sitt program sa Falwell följande: 

The child grows up in a solid, stable Christian home. It has cost nobody anything, except the 

family that wants the baby. And had it been their own baby, they would have the same costs to 

pay. They're childless so they are happy. The girl did not participate in the destruction of her 

own child and does not later find herself with a guilt complex, as almost invariably happens.
121

 

Även här uttryckte Falwell sympati för de kvinnor som gick igenom en oönskad 

graviditet. Eftersom de kunde undvika abort behövde de inte gå igenom de 

skuldkänslor som ingreppet nästintill oundvikligen skulle leda till. Moral Majoritys 

långsamma kollaps, mellan 1986-1989, ledde dock till att programmet inte blev 

långvarigt.
122

 

Falwell hade officiellt dragit sig bort från det politiska livet efter Moral Majoritys 

sammanbrott, men fortsatte att höja rösten i religio-politiska frågor. När Clinton 

kampanjerade för att bli USA:s president uttryckte Falwell bland annat ett starkt 

missnöje med Clintons liberala syn på abort.
123

 I ett brev skrivet efter att Clinton 

valts till president, uppmanade Falwell potentiella supportrar (och donatorer) att 

ställa sig frågan om Moral Majority behöver återskapas. Han ställde även frågan: 
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”Are we to become a hedonistic nation of unrestrained homosexuality, abortion, 

immorality and lawlessness?”
124

 Historien har visat att Moral Majority stannade i 

graven och aldrig återskapades. Abort och homosexualitet jämfördes dock med brist 

på moral samt laglöshet. Med sviktande direkt politiskt inflytande, samt det 

republikanska partiet i opposition, blev Falwell enligt min tolkning än en gång mer 

defensiv och aggressiv i sin retorik gentemot abort. 

Tonen på retoriken verkade hålla i sig. Vid tillfället för attacken mot USA 11/9 2001 

var republikanen George W. Bush (pres. 2001-2009) visserligen president, men det 

hindrade inte Falwell från att fälla sin numera ökända kommentar om attacken. 

Läsaren är redan bekant med delar av uttalandet, men Falwell nämnde detta specifikt 

om abort och dess förespråkare: ”The abortionists have got to bear some burden for 

this because God will not be mocked. And when we destroy 40 million little innocent 

babies, we make God mad.”
125

 Abortförespråkare och kvinnor som genomgår abort 

fick alltså en del av skulden för 11/9-attackerna. Morden på 40 miljoner oskyldiga 

foster har bidragit Guds vrede över USA och har fått Honom att lyfta sin skyddande 

hand från landet. 

För att summera kapitlet: Falwell motiverade sin fientlighet mot abort och dess 

förespråkare genom livets helighet. För honom uppstod livet redan vid 

befruktningen. Det bibliska stödet för dessa åsikter är vagt och kräver en särskild 

tolkning. Fundamentalismens reaktionära natur, som definierad av Bruce, blir 

tydlig.
126

 Fram till 1984 framställde Falwell kvinnor som var i behov av abort som 

mördare, men just det året markerade en förändring, då Falwell försökte lansera ett 

alternativ till abort. Retoriken blev därför mjukare, och kvinnorna framställdes 

istället som offer. Alternativet höll inte i längden, och efter 11/9-attackerna fick 

abortförespråkarna en stor del av skulden för att attackerna hade skett. 
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6.3 Sekularister 

The idea that religion and politics don’t mix was invented by the devil to keep Christians from 

running their own country.
127

 

Falwell predikade om detta 1976. Innan detta år hade Falwell och andra 

fundamentalister haft en låg politisk profil och främst ägnat sig åt ’inre’ och 

spirituella frågor. 1976 markerade en slags milstånd för Falwells politiska 

engagemang, även om det var grundandet av Moral Majority som innebar att hans 

politiska karriär tog fart på allvar.
128

 Uttalandet antydde att det var kristna som 

grundade USA och att landet grundades på kristna värderingar. Sekularister nämndes 

inte direkt av Falwell, men anses generellt sett av kristna fundamentalister att vara 

kristendomens motsats. Falwell framställde sekularister som djävulens agenter som 

försökte hindra kristna från att styra landet som rättmätigt tillhörde de kristna, i 

enlighet med konceptet som hade lanserat av LaHaye.
129

 

I första tillägget till den amerikanska konstitutionen (First Amendment of the 

Constitution) återfinns den kända seperationen mellan stat och kyrka. Falwell hade 

inget intresse av att upprätta en statskyrka eller teokrati i USA, till skillnad från 

många av hans kritiker påstod.
130

 Ett av de första uttalanden Falwell gjorde i 

samband med Moral Majoritys grundande var att: ”We believe in the seperation 

between church and state.”
131

 För Falwell och andra fundamentalister existerade 

’väggen’ mellan kyrka och stat för att skydda religionen från staten, och inte 

tvärtom.
132

 Det var alltså inte av intresse för Falwell att ändra på det formella 

förhållandet mellan stat och kyrka, utan snarare att skydda kyrkorna från det han 

ansåg vara intrång på deras religionsfrihet. Det handlade om inte om kyrka och stat, 

utan snarare om religion/moral och politik.
133
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En del av problemet var att USA hade allmänna skolor som finansierades av staten. 

Enligt Falwell och andra högerkristna (inte bara fundamentalister) hade de allmänna 

skolorna blivit alltför sekulära och fientlig mot kristendomen överlag. Det fanns även 

ett missnöje med skolornas sexualundervisning.
134

 1979 skrev Falwell att: ” I hope to 

see the day when, as in the early days of our country, we don't have public schools. 

The churches will have taken them over again and Christians will be running 

them.”
135

 I uttalandet återfanns en romantiserad bild av ett förflutet där allmänna 

skolor inte existerade, och framförallt var de inte sekulärt lagda. Falwell drömde om 

en framtid där de kristna har makten att utbilda sin befolkning på de religiösa 

principer han ansåg att USA är grundat på. En tid då staten inte inkräktade på religiös 

mark. 

1960- och 1970-talet representerade en tid av moraliskt förfall för Falwell och andra 

fundamentalister. De propagerade starkt för behovet av en spirituell förnyelse i 

landet och att USA måste vända sig mot Gud än en gång. En av Falwells 

favoritpassager i Bibeln var 2 Krönikeboken 7:14. Där står det att: ”och om då mitt 

folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och 

lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och 

bota deras land.”
136

 Passagen var enligt Falwell ett uppmanande att lämna den 

sekulära livsstilen och åter vända sitt ansikte mot Gud. 

Behovet av en spirtuell återgång var som sagt ett viktigt tema för Falwell. I en 

predikan 1986 sa han: 

You and I happen to be living in historic times. There has never been in our history, in modern 

history, a time when a nation, the great nation of America, that God could make a spiritual 

turn-around such as is occurring in this country. America is in the midst of spiritual 

renaissance.
137
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USA var på god väg att återgå till sina tidigare religiösa värden och principer, enligt 

Falwell. Dock fanns det sekulära hotet alltid närvarande. I samma predikan uttalade 

sig Falwell ytterst skeptiskt om sekulariserande krafter i det amerikanska samhället: 

There’s been a total secularization of our society and the impression being left with our boys 

and girls, that this is not a nation under God, and in fact a secularized nation like the Soviet 

Union[…]
138

 

Falwell talade här om risken för att USA blev ett sekulärt och ateistiskt land som 

Sovjetunionen. Sovjet var vid det här laget USAs stora utrikespolitiska fiende.
139

 

Enligt Falwell riskerade USA att gå i Sovjetunionens fotspår om det sekulära 

inflytandet fick fortsätta. Lite senare i sin predikan preciserade han exakt varför 

sekularismen var ett sådant hot för USA: 

It is part of a global conquest against our little children, to teach them there’s nothing 

absolutely right or absolutely wrong, that there is no infallible Bible, there’s no biblical 

standard of righteousness[…] If it feels good, do it.
140

 

Sekularism beskrevs som ett stort hot mot det amerikanska samhället, eftersom det 

enligt Falwell var ett försök att erövra de amerikanska barnen. För Falwell existerade 

inte rätt och fel utan Bibeln, eftersom Bibeln var världens absoluta auktoritet i 

egenskap av Guds ord. Utan Bibelns regler för hur människan skulle leva ett rätt liv, 

skulle det amerikanska samhället bli fullständigt hedonistiskt utan något som höll 

själviska begär tillbaka. 

Under 90-talet tycks Falwell ha fokuserat främst på frågorna om homosexualitet och 

abort. Sekularister och deras prägel på USAs allmänna skolor blev dock en del av 

Falwells retoriska attack efter den 11/9 2001: 

And I know I’ll hear from them for this. But, throwing God out successfully with the help of 

the federal court system, throwing God out of the public square, out of the schools[…] all of 
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them who have tried to secularize America. I point my finger in their direction and say: “You 

helped this happen.”
141

 

1986 talade Falwell om en historisk vändpunkt i USA som skulle få landet att åter 

vända sig mot Gud. När jag läser hans uttalande angående 11/9-attackerna elva år 

senare får jag intrycket att den historiska vändningen inte gick som planerat. Istället 

är Falwell ytterst aggressiv gentemot sina fiendergrupper, och sekularister är en av 

dessa. De allmänna skolorna tycks ha behållt sin sekulära karaktär, och Gud hade 

enligt Falwell negligerats fullständigt på grund av sekularisters inflytande. För 

Falwell innebar detta att sekularister fick en del av skulden för 11/9-attackerna och 

bidrog till att Gud lyfte sin skyddande hand från landet. 

För att kort sammanfatta kapitlet: Fientligheten gentemot sekularister tycktes vara 

konstant och oförändrad under hela Falwells karriär efter 1976. De jämställdes med 

agenter i maskopi med djävulen, eftersom de aktivt försökte arbeta mot 

kristendomens inflytande på samhället. Falwell uttryckte sig ibland sympatiskt med 

homosexuella och individer som är i behov av abort, men sekularister framställdes 

alltjämt som ett perverterande inflytande som hotade USAs barn. Intressant nog var 

Falwell inte intresserad av att skapa en statskyrka. I kampen mot sekularisterna 

uttryckte Falwell en önskan om att kunna återgå till ett upplevt förflutet som han 

ansåg var bättre. Han reagerade även på en ökad sekularisering i samhället. Båda 

dessa delar passar in i Bruces definition av fundamentalism.
142

 Han talade även om 

ett behov av en ofelbar källa till rätt och fel i samhället, nämligen Bibeln. Även detta 

är en del av Bruces resonemang.
143
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6.4 Islam 

I think the Moslem faith teaches hate. I think there’s clear evidence that the Islam religion, 

wherever it has majority control--and I can name a dozen countries--doesn’t even allow people 

of other faiths to express themselves or evangelize or to exist in their presence...
144

 

Falwells intresse för islam var i princip icke-existerande före attackerna den 11/9 

2001. Intressant nog uttryckte han sig inte negativt om islam direkt i samband med 

attacken, utan valde då att enbart attackera de inre fienderna inom USAs gränser. 

Reaktionen mot islam dröjde fram till 2002. I citatet ovan uttryckte Falwell tanken 

om att islam lär ut hat och att de förtrycker religiös frihet där religionen är i 

majoritet.  

Innan 11/9 2001 hade Falwells intresse för islam begränsat sig till sitt stöd för staten 

Israel.
145

 Hans stöd för Israel grundade sig främst på tre bibliska anledningar 

anledningar: Judarna är Guds utvalda folk och har fått landet av Gud; i Första 

Mosebok 12:3 säger Gud att han kommer välsigna de som välsignar det utvalda 

folket, och förbanna de som smädar det utvalda folket
146

; samt att judarnas 

återvändande till sitt utvalda land är en förutsättning för Kristi återkomst.
147

 Palestina 

och dess muslimska invånare blev därför ett hinder. Det dröjde fram till 11/9 2001 

för att det skulle bli relevant för Falwell att uttrycka sig om islam. 

I en intervju för CBS: 60 minutes 2002 uttalade sig Falwell ytterst negativt om 

profeten Muhammed, islams grundare: ”I think Mohammed was a terrorist. I’ve read 

enough about the history of his life, by both muslims and non-muslims, that he was a 

violent man, a man of war.”
148

 Falwell ansåg sig ha läst tillräckligt mycket om 

Muhammeds liv för att kunna kalla honom våldsam och krigsbenägen. Dock valde 

Falwell att även stämpla honom som terrorist, vilket likställer honom med de 

terrorister som stod bakom attackerna den 11/9. Muslimer världen över som följer 

Muhammeds exampel, följer helt enkelt en religion som enligt Falwell skapades av 
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en terrorist. Vidare i intervjun sa han: ”[A]nd I do believe that Jesus set the example 

for love, as did Moses. And I believe that Mohammed set an opposite example.”
149

 

De mest framstående gestalterna inom kristendomen respektive judendomen, Jesus 

och Moses, framställdes av Falwell som goda och kärleksfulla förebilder för religiösa 

människor. Muhammed å andra sidan framställdes som deras motsats, nämligen en 

terrorist som skapade hat. 

Liksom hans uttalanden efter den 11/9 2001, mottogs dessa kommentaren 

övervägande negativt. De blev de två sista stora kontroverserna i hans liv, då hans 

hälsa snabbt började bli sämre redan 2005. Två år senare, 2007, avled Falwell.
150

 På 

endast några år hade han lyckats uttala sig negativt om en hel världsreligion och dess 

grundare. Med tanke på den förkärlek till kontroverser som blivit tydlig i uppsatsen, 

pekar mycket på att Falwell hade fortsatt yttrycka sig negativt om islam om han hade 

levt idag. Hans uttalanden om islam var få och hans uppmärksammande av 

religionen var kort, men hans kommentarer tillräckligt kontroversiella och talande 

för att klassificera islam som en av hans fiendekategorier. I Falwells uttalanden om 

islam finner jag endast Bruces resonemang om fundamentalismens reaktionära 

attityd, då Falwells kommentarer var ett resultat av attackerna den 11/9.
151
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7 SLUTSATS 
I följande kapitel presenteras de slutsatser jag anser mig kommit fram till. Jag 

kommer även att besvara mina tre frågeställningar utifrån mitt material. Mina två 

första frågeställningar besvaras utifrån analyskapitlets struktur, medan den tredje 

besvaras utifrån Bruces definition av fundamentalism. 

De fiendegrupper jag har skrivit om i min uppsats är homosexualitet, 

abortförespråkare, sekularister samt islam. Min första frågeställning är hur Falwell 

motiverar sin fientlighet mot dessa grupper. Falwell grundade sin negativa 

inställning till homosexualitet på enskilda bibliska passager. Det är främst Tredje 

Mosebok 18:22 samt första kapitlet i Romarbrevet som Falwell refererar till, där 

homosexualitet framställs som avskyvärt, gudsföraktligt och syndfullt. För Falwell 

var ökad acceptans för homosexualitet ett stort hot mot det amerikanska samhället, 

då det i hans mening skulle bidra till att Guds vrede fälls över landet. Accepteras 

homosexualitet som en alternativ livsstil, skulle detta bara leda till att fler människor 

blir homosexuella, och USA skulle närma sig Sodom och Gomorras öde. Mycket 

tyder på att Falwells fientlighet mot homosexualitet grundade sig på rädslan för Guds 

straff och en genuin övertygelse om att hela USA skulle kunna drabbas av ett 

förfärligt öde. Jag menar absolut inte att ge en apologetisk bild av Falwell, men jag 

anser att denna rädsla och oro är nyckeln till att förstå hans ofta kontroversiella 

uttalanden. 

Falwells negativa syn på abort och dess förespråkare grundade sig i synen på livets 

helighet, samt att livet börjar direkt vid befruktelsen. För Falwell och de som delade 

hans åsikter har ett embryo samma mänskliga status som alla andra människor. En 

abort blev alltså ett mord, och särskilt avskyvärt med tanke på att det ofödda barnet 

inte har någon chans att försvara sig eller argumentera för sin överlevnad. De 

bibliska grunderna för Falwells abortsyn är vaga och kräver enligt mig en särskild 

tolkning för att anses vara anti-abort. Dock jämställde Falwell en abort som ett hån 

mot Gud, och en bidragande faktor till att USA kan ställas inför ett gudomligt straff.  

Sekularister ansågs vara en fiende eftersom de försökte kasta ut Gud och bibliska 

värderingar från den allmänna sfären i USA. För Falwell var det en omöjlighet att 

leva ett moraliskt liv utan de bibliska värderingarna om absoluta rätt och fel, samt en 

gudomlig auktoritet som såg efter att reglerna efterföljdes. Sekularister jämställdes 
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med gudslösa och amoraliska kommunister i Sovjetunionen, och de ansågs vara ett 

perveterat inflytande på amerikanska barn. Falwell uttryckte en önskan om att 

sekularisternas skadliga effekter skulle tillintetgöras genom en spirituell förnyelse i 

landet, och att USA återigen skulle vända sitt ansikte mot Gud. Ett steg i denna 

riktning skulle vara avskaffandet av de sekulära allmänna skolorna. Det kan även 

komma som en överraskning att Falwell inte hade något som helst intresse av att 

upprätta en statskyrka och att han höll hårt på separationen mellan stat och kyrka. 

Detta grundade sig visserligen i övertygelsen om att separationen existerar för att 

skydda religionen från politiken, och inte tvärtom. 

Falwells fientlighet mot islam var kortlivad, men inte mindre kontroversiell än andra 

fiendergrupper. Hans uttalanden om islam var i princip icke-existerande före 11/9 

2001, då USA attackerades av terrorister. Falwell valde att stämpla profeten 

Muhammed som terrorist och en våldsam och krigisk man. Muhammed framställdes 

även som en människa som lärde ut hat, till skillnad från Jesus och Moses, som 

enligt Falwell lärde ut om kärlek. Det antyddes alltså att de som följer islam, följer 

en religion grundad av en våldsam terrorist som endast lärde ut om krig och hat. 

Eftersom Falwell inte visade något intresse för islam innan terroristattentaten den 

11/9, drar jag slutsatsen att han blev uppfångad i den anti-muslimska vågen som 

svepte över stora delar av västvärlden efter attackerna. 

Enligt min tolkning grundar sig Falwells fientlighet gentemot dessa grupper inte i 

någon genuin ondska eller illvilja. Nyckeln till att förstå Falwell ligger i att försöka 

förstå hans världsbild – nämligen att  han ställde sig fientlig till det som enligt 

honom hotade hela det amerikanska samhället. Homosexualitet, abort och 

sekularister var alla inre fiender, och deras arbete riskerade enligt Falwell att 

provocera Guds vrede och fördöma hela USA. Detta innebär givetvis inte att hans 

uttalanden och kommentarer ska accepteras eller upphöjas, men jag anser att det är 

viktigt att försöka förstå dem. 

Min andra frågeställning berör frågan om Falwells fientlighet till dessa grupper 

förändrades över tidens gång. Det kan vara både en mer positiv attityd eller en mer 

negativ sådan. Homosexualitet blev ett aktuellt problem för Falwell först under 1970-

talet då homosexuellas rättigheter blev en politisk fråga. Innan dess hade det endast 

varit ett personligt och moraliskt problem, men blev nu något som involverade hela 
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det amerikanska samhället. Det var ett problem som riskerade att dra Guds vrede 

över hela landet.  Fram till 1994 var Falwells retorik mot homosexuella övervägande 

negativ, särskilt efter Moral Majoritys grundande 1979. I och med grundandet av 

Moral Majority ökade Falwells behov av donationer från sina anhängare. Starkare 

demonisering av homosexuella, och medveten överdrift om det hot de innebar, var 

ett utmärkt sätt för honom att öka sina donationer. Trots Falwells oro och rädsla över 

acceptansen mot denna fiendegrupp, är det inte orimligt att anta att han kände till 

effektiva metoder för att få sina anhängare att donera mer pengar. Efter 1994 valde 

han dock att tillfälligt tona ner sin aggressivitet gentemot homosexuella, på grund av 

sin medarbetare Mel Whites inflytande. Falwell visade här en sympatisk, om än 

nedlåtande, inställning gentemot homosexuella individer. Den nedtonade 

aggressiviteten höll dock inte i sig, vilket bevisas genom Falwells numera ökända 

uttalande efter den 11/9 2001, då homosexuella fick en del av skulden för att 

attackerna kunde ske. 

Falwells inställning till abort var genomgående negativ under hela hans karriär, men 

inställningen till de kvinnor som är i behov av abort genomgår en viss förändring. 

1973 legaliserades abort i hela USA, vilket efter en tid skapade en rasande reaktion 

från amerikanska fundamentalister. Falwell och Moral Majority framställde abort 

som mord, och jämställde dess legaliserande med Hitlers folkmord. En förändring 

skedde 1984, då Falwell försökte lansera ett alternativ till abort, nämligen Liberty 

Godparent Home samt Save-a-Baby-initiativet. I samband med dessa inititativ 

framställde Falwell och Moral Majority mödrar som var i behov av abort som offer, 

och betonade att de behövde hjälp med att kunna möta livet som föräldrar. I värsta 

fall erbjöds hjälp med att adoptera bort barnen. När Moral Majority kollapsade 

försvann dock detta initiativ, och Falwell blev än en gång aggressiv i sin retorik 

gentemot abort och dess förespråkare. Även denna fiendegrupp fick en stor del av 

skulden för 11/9-attackerna. 

Fientligheten mot sekularister var konstant och oförändrad utifrån det jag har utläst i 

mitt material. Enligt Falwell bidrog de till att Gud marginaliserades i det 

amerikanska samhället, och han ansåg att de var ett ytterst negativt inflytande, 

särskilt för barn. Deras inflytande hade varit så starkt att Falwell predikade om 

nödvändigheten för USA att återigen vända sig mot Gud. Sekularisterna framställdes 
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alltjämt som djävulens agenter, jämställda med gudslösa sovjetiska kommunister, 

och var en av de grupper som fick skulden för attackerna den 11/9. 

Falwells fientlighet mot islam var som sagt kortlivad och hann inte förändras 

nämnvärt. För att återigen koppla till 11/9, är det intressant att konstatera att islam 

inte fick skulden för attackerna. För Falwell var de inre fienderna ett större hot, men 

efter attentaterna tycktes han ha blivit influerad av den våg av anti-muslimska åsikter 

som svepte över stora delar av västvärlden. 

Min tredje frågeställningar handlar om hur Bruces definition av fundamentalism kan 

appliceras på Falwells uttalanden. Istället för att gå igenom varje fiendekategori, 

kommer jag istället räkna upp Bruces fem olika kännetecken för fundamentalism och 

se hur dessa passar in på Falwells kommentarer. 

För det första har de en tendens att hävda att deras religiösa idéer och övertygelser 

härstammar från en ofelbar och absolut auktoritet, oftast en religiös text. I Falwells 

fall har denna auktoritet varit Bibeln, och han hänvisade till denna främst när han 

talade om homosexuella och sekularister eftersom de bibliska passager är tydligast 

angående dessa fiendegrupper.  

För det andra existerar en romantisk och idealiserad bild av ett perfekt förflutet som 

fundamentalisterna försöker sträva efter. Jag anser mig finna detta främst när Falwell 

uttalade sig om sekularister, och behovet av att återgå till ett USA som existerade 

innan sekularisternas inflytande ökade. Falwells attityd till abort antydde också en 

önskan att återgå till en tid då föräldrar födde och uppfostrade sina barn istället för 

att utföra abort. 

För det tredje växer fundamentalism upp i miljöer där traditionell religion i viss mån 

lever kvar (exempelvis traditionell protestantism i detta fall). De använder sig av 

dessa traditioner som ett vapen, men fundamentalister är snarare av reaktionär natur. 

Falwells uttalanden var i mångt och mycket reaktioner på dåtida fenomen. Tydliga 

exempel på detta var Falwells reaktion på legaliseringen av abort 1973, samt när 

USA skulle anordna Gay Games 1994. 

Det fjärde kännetecknet är att fundamentalism ofta lockar människor som känner sig 

marginaliserade i samhället. Tyvärr har mitt material inte visat den socio-

ekonomiska status Falwells anhängare hade, men jag tycker mig kunna ana att de 
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åtminstone kände sig hotade av vissa dåtida fenomen. Detta framgår av Falwells 

effektiva donationsuppmaningar där homosexualla demoniserades särskilt hårt, och 

framställdes som ett hot mot hans anhängares barn. 

Det femte draget är att de ofta använder sig av modern teknologi för att sina budskap 

ska nå ut till en bredare publik. Falwell förstod vikten av detta, vilket inte minst visar 

sig i hans egenskap av televangelist, det vill säga att han sände sina via TV. Falwell 

nyttjade också nyhetsbrev som hans anhängare kunde prenumerera på. Dessa 

innehöll ofta donationsuppmaningar, med ett direktnummer anhängarna kunde ringa 

om de kände sig manade att ge Falwell pengar, eller ett vanligt inbetalningskort. I 

och med detta anser jag att jag har applicerat Bruces teori på mitt material, och att 

mina tre frågeställningar därmed är besvarade. 
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8 SAMMANFATTNING 

I följande kapitel kommer jag sammanfatta uppsatsens helhet kortfattat. 

I min uppsats har jag undersökt ett antal uttalanden av Jerry Falwell där han 

attackerade sina fiender. Jag har valt att analysera dessa uttalanden utifrån dess 

historiska kontext. Jag har utgått ifrån tre frågeställningar: vad motiverar Falwells 

fientlighet till sina främsta fiendegrupper; förändras hans attityd till någon 

fiendegrupp över tid, antingen till en mer negativ eller positiv inställning – och 

varför; på vilket sätt framkommer Bruces definition of fundamentalism i Falwells 

uttalanden? Den tredje frågeställning utgår ifrån mitt teoretiska perspektiv, som är 

just Bruces fundamentalistdefinition. Bruce menar att fundamentalism kännetecknas 

av tron på en ofelbar gudomlig auktoritet (t.ex. Bibeln); att de strävar efter ett 

idealiskt förflutet som de försöker återskapa; att de använder sig av detta förflutna 

och dess traditioner som vapen, fast de är i mångt och mycket reaktionära; att de 

lockar människor som känner sig marginaliserade i samhället; att de använder sig av 

modern teknologi för att nå ut sina budskap. 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min uppsats, vilket går ut på att tolka och 

analysera materialet snarare än att presentera objektiv fakta. Det material jag har valt 

mig att använda av är diverse artiklar som tagit vara på Falwells citat och uttalanden. 

Det har även varit nödvändigt att använda sig av sekundärlitteratur, både för att 

utvinna bakgrundskunskap samt att använda som komplement till de artiklar jag 

använt mig av. 

I min bakgrund presenterar jag den amerikanska fundamentalismens historia, både i 

dess ursprungliga form och den form fenomenet tog under bl.a. Falwell under 1980-

talet. Fundamentalismen uppstod i början av 1900-talet som en reaktion på 

liberalteologin och de konsekvenser den liberalteologiska metoden skulle ha på 

kristendomen. Efter att fundamentalisterna förlorade den kulturella kampen, drog de 

sig tillbaka från den nationella arenan. Det skulle dröja fram till 1980-talet innan de 

än en gång blev en maktfaktor i det amerikanska samhället, men då med större 

politisk makt än någonsin. 

Utifrån mitt material har jag identifierat fyra specifika fiendekategorier som Falwell 

specifikt uttalade sig mot: homosexualitet, abortförespråkare, sekularister samt islam. 
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Homosexualitet ansågs till en början vara enbart en fråga om personlig synd. I 

samband med politiska kampanjer om homosexuellas rättigheter blev det dock en 

nationell angelägenhet för Falwell. Homosexualitet ansågs vara en av de synder som 

skulle kunna leda till det amerikanska samhällets undergång på grund av gudomligt 

straff. Denna tanke fick sin inspiration från berättelsen om Sodom och Gomorra. 

Polemiken tycktes vara extra aggressiv mot homosexuella i samband med att de får 

ökade rättigheter, eller om Falwell var i behov av donationer. Aggressiviteten 

tonades dock ner tillfälligt då en av Falwells medarbetare, Mel White, kom ut som 

homosexualitet 1994. Detta försvann dock i samband med 11/9 2001. 

Abortförespråkare attackerades på grund av att Falwell ansåg att mänskligt liv är 

heligt, och att livet börjar redan vid befruktelsen. Abort framställdes som mord och 

ett avskyvärt hån mot Gud. Retoriken mot abort och dess förespråkare är 

övergripande aggressiv, med undantag 1984, då Falwell försökte lansera ett 

alternativ. Detta alternativ kallades Liberty Godparent Home/Save-a-Baby, som dock 

kollapsade tillsammans med Moral Majority. Sekularister attackerades 

genomgående, då de anklagades för att marginalisera Gud i det amerikanska 

samhället. Islam var inte av intresse för Falwell innan 11/9-attackerna 2001, men 

2002 han kritiserade både religionen och dess profet Muhammed med väldigt starka 

ordalag. Alla fiendekategorier utom islam fick en del av skulden för attackerna mot 

USA den 11/9 2001, då de ansågs ha bidragit till att Gud lyfte sin skyddande hand 

från landet, vilket tillät att attackerna kunde ske. 

Bruces definition av fundamentalism kan appliceras tillfredsställande på Falwells 

uttalanden. Falwell refererade till en gudomlig auktoritet, i detta fall Bibeln. Han 

talade också om ett idealiskt förflutet när han attackerade sekularister. Falwells 

reaktionära natur blev också tydlig, särskilt i samband med Gay Games 1994. Det 

faktum att Falwell anspelade på diverse hot när han addresserade sina anhängare, 

antyder att anhängarna kände sig hotade och marginaliserade av diverse fenomen i 

samhället. Falwell använde sig även av modern teknologi för att nå ut till sin publik, 

särskilt i sin egenskap av televangelist. 
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