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For 25 år siden � k forfatteren 
Salman Rushdie en dødsdom på 
halsen, og de følgende mange år 
levede han under jorden. I dag 
er hans liv stort set normalt, men 
dødstruslernes tid er langtfra 
forbi

Af Sonja Sabinsky

Den 14. februar 1989 udstedte Irans 
religiøse leder, ayatollah Rudollah 
Khomeini, en fatwa over den 

dengang 42-årige britisk-indiske forfatter 
Salman Rushdie. Det skete i forbindelse 
med udgivelsen af romanen »De sataniske 
Vers«.

Dødsdommen faldt o�  cielt i en 
radiotale med ordene: »Jeg underretter 
det stolte muslimske folk verden over, at 
forfatteren af bogen om sataniske vers, 
som er vendt mod islam, Profeten og 
Koranen, og alle de, der er indblandet i 
trykningen af den, og som var bekendt 
med dens indhold, er idømt dødsstraf«.

Der gik et stumt skrig gennem den 
vestlige demokratiske verden, hvor 
ytringsfriheden betragtes som ukrænkelig.

Leder af Dansk Pens sekretariat, Mille 
Rode, mener godt, at man kan tale om et 
før og et efter fatwaen mod Salman 
Rushdie:

- Det var en skelsættende begivenhed, 
for det var første gang, vi her i Vesten 
oplevede så voldsom en trussel mod et 
menneske, som var forfatter og ikke 
politisk engageret.

Selv gik hovedpersonen rundt i sit 
rækkehus i London-bydelen Islington, da 
en kvindelig journalist fra BBC ringede og 
spurgte den intetanende Rushdie, hvordan 
det var at vide, at han lige var blevet dømt 
til døden? »Det er ikke rart,« svarede han 
tempereret. Indvendig lød det: »Jeg er en 
død mand. Det er kun et spørgsmål om 
timer, dage«.

Mange døde
I det øjeblik blev alt forandret. Salman 
Rushdie gik fra at være en succesrig 
forfatter og far til en lille dreng, som han 
kunne spille fodbold med i parken, til at 
være en jaget mand på evig fl ugt. I 
erindringsværket »Joseph Anton«, som 
udkom på dansk i 2012, beskriver han, 
hvor sjælsrystende det var at være på fl ugt 
fra døden og fulgt af sikkerhedsvagter 24 

timer i døgnet i årevis. Men Salman 
Rushdie er kendt for sit vid og sin elegante 
replik, som han bevarede selv i den 
ekstremt pressede situation, han befandt 
sig i. Til en journalist, der spurgte ham om, 
hvordan han reagerede på dødsdommen, 
svarede han: »Jeg ville ønske, at jeg havde 
skrevet en mere kritisk bog, for jeg synes 
ikke, at jeg i romanen har været specielt 
kritisk over for islam. En religion, hvis 
ledere opfører sig sådan, kunne nu nok 
trænge til lidt kritik«.

Ingen var i tvivl om, at Salman Rushdie 
var i yderste livsfare. Der var sat en høj pris 
på hans hoved, og den var der mange, der 
tragtede efter at indløse. Derfor blev der 
da også slået en jernring af sikkerhed 

omkring den dødsdømte, som forsvandt 
under jorden et døgns tid efter, fatwaen 
var udstedt. Nu startede et rakkerliv, hvor 
han de første år skiftede adresse ikke færre 
end 55 gange, og hele tiden var han 
dækket op af Scotland Yard. Men Salman 
Rushdie overlevede modsat den japanske 
oversætter af »De sataniske Vers«, der blev 
dræbt, ligesom bogens norske forlægger og 
en italiensk oversætter med nød og næppe 
overlevede en skudsalve. Helt galt gik det 

DA YTRINGSFRIHEDEN 
BLEV LIVSFARLIG

HVAD ER EN FATWA?
 ❚ En vejledning i et spørgsmål 
inden for islamisk jura, teologi 
eller etik. Den udstedes af en 
specialist i islamisk lov, en 
mufti. Det er op til spørgeren 
selv, om han eller hun vil følge 
den fatwa, muftien giver.
 ❚ (Kilde: Gyldendals åbne 
encyklopædi)

- Jeg ville ønske, at jeg havde skrevet en mere kritisk bog, for jeg synes ikke, at jeg i romanen har været specielt kritisk over for islam. En religion, hvis 
ledere opfører sig sådan, kunne nu nok trænge til lidt kritik, lød det fra Salman Rushdie, efter fatwaen over ham var blevet udstedt i forbindelse med 
udgivelsen af »De sataniske Vers«. FOTO: THOMAS TOLSTRUP/POLFOTO

Der var protester op til briternes adling 
af Salman Rushdie i 2008, og hæderen 
fi k iranske aviser til at skrive, at man 
ikke havde ophævet fatwaen, for det 
kan kun den person, som har udstedt 
forbandelsen, nemlig ayatollah Khome-
ini, der for længst var afgået ved døden. 
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under en litteraturfestival i Tyrkiet, 
hvor en bombe slog 37 mennesker 
ihjel, fordi stedet husede romanen »De 
sataniske Vers«.

Muhammed-krisen
Salman Rushdies liv er stort set 
normalt her 25 år efter fatwaen, men 
han kan stadig ikke optræde o� entligt 
uden, at der er skærpet sikkerhed 
omkring ham. Privatlivet har været 
turbulent, fremgår det af biografi en. 
Han har tre ægteskaber i bagagen og 
er far til to sønner, som han har med to 
forskellige kvinder. I dag bor han i 
USA, hvor han oplever, at han kan 
færdes mere frit end i hjemlandet 
England.

I 1998 modtog han nyheden om, at 
den iranske regering ikke aktivt vil 
fremme gennemførelsen af fatwaen, 
men da den britiske Dronning 
Elisabeth adlede ham i 2008, fi k det 
iranske aviser til at skrive, at man ikke 
havde ophævet fatwaen, for det kan 
kun den person, som har udstedt 
forbandelsen, nemlig ayatollah 
Khomeini, der for længst er afgået ved 
døden. Og nogle år senere blev 
beløbet for hans hoved øget betragte-
ligt, så helt sikker føler Salman 
Rushdie sig næppe.

- Det var kræfter i den islamiske 
verden, der fi k nys om romanen med 
de kontroversielle afsnit, især en 
drømmescene, hvor det blev antydet, 
at nogle af versene i Koranen skulle 
være skrevet af Satan. De antydninger 
blev anset for uacceptable af mullaher 
og imamer rundt om i verden, og 
bogen var for dem - og især den 
iranske ayatollah - særdeles brugbar i 
en politisk agenda, fortæller Lars 
Erslev Andersen, der er seniorforsker 
ved Dansk Institut for Internationale 
Studier (DIIS) og terrorekspert.

Reaktionen på Salman Rushdies 
roman kastede skygger over hele 
kloden, og det kulminerede her-
hjemme, da Jyllands-Posten i septem-
ber 2005 bragte de omstridte Muham-
med-tegninger, hvilket førte til den 
største udenrigspolitiske krise i 
Danmark siden anden verdenskrig.

- Ligesom Rushdie-sagen var 
planlagt og orkestreret af islamiske 
fundamentalister, der brugte det 
politisk, var reaktionen på Muham-
med-tegningerne det også, siger Lars 
Erslev Andersen.

Dødstrusler optrappet
Muhammed-krisen blev især fatal for 
tegneren Kurt Westergaard, der blev 
forsøgt myrdet i sit hjem om aftenen 
den 1. januar 2010. Også Jyllands-
Postens medarbejdere harlige siden 
Muhammed-krisen levet under et vist 
pres i en bygning, der konstant er 
under politibeskyttelse, og for nogle 
år siden afværgede man et terroran-
greb i sidste øjeblik. Tre mænd med 
forbindelser til terrornetværket 
al-Qaeda havde planlagt et bombean-
greb, hvor planen desuden var at 
hugge hovedet af avisens ansatte og 
smide dem ud af vinduet. Avisens tidli-
gere kulturredaktør Flemming Rose 
søgte sikkerhed i USA i tiden efter 
o� entliggørelsen af tegningerne, og 
generelt var terrortruslen mod 
Danmark høj i årene efter Muham-
med-krisen.

På den anden side af Øresund har 
de også fået de islamiske ekstremisters 
vrede at føle, idet billedkunstneren 
Lars Vilks, der har tegnet religions-
stifteren Muhammed som en hund, 
har været udsat for trusler og fysiske 
overfald. Også han lever i dag under 
politibeskyttelse, og i 2004 blev den 
belgiske fi lminstruktør Theo Van 

Gogh myrdet af en muslimsk funda-
mentalist, fordi han havde været 
islamkritisk i en fi lm. En tysk-tyrkisk 
advokat, der bor i Berlin, måtte for et 
par år siden gå under jorden, fordi hun 
modtog dødstrusler efter at have 
udgivet bogen »Islam Needs a Sexual 
Revolution« (»Islam har brug for en 
seksuel revolution«), og sidste år blev 
stifteren af Trykkefrihedsselskabet af 
2004 og islamkritiker, Lars Hede-
gaard, forsøgt myrdet i sit hjem på 
Frederiksberg. 

Også den danske muslim Naser 
Khader og Dansk Folkepartis Pia 
Kjærsgaard har i fl ere år levet under 
politibeskyttelse, og komikeren Omar 
Marzouk og SF’s Özlem Cekic er blevet 
truet på livet.

Et lille udsnit
Dette er bare et lille udsnit af de 
mange dødstrusler, drabsforsøg og 
drab, der har været mod kritikere af 
islam i Vesten de seneste 25 år.

- De sociale medier har fremmet 
dødstrusler, fordi man ikke i samme 
grad som tidligere kan spore folk og 
opsnappe dem på forhånd. Man kan 
sidde gemt bag skærmen og udspy 
anonyme trusler, og det gør folk 
desværre rask væk, siger Mille Rode 
fra Dansk Pen.

Truet på livet er også den unge 
danske digter med palæstinensiske 
rødder Yahya Hassan. Han er blevet 
overfaldet og har fået et væld af 
dødstrusler, efter han sidste år udgav 
en digtsamling, hvor han kritiserer sin 
muslimske opvækst i en indvan-
drerghetto lidt uden for Aarhus. 
Dansk Pen har politianmeldt en 
salafi stisk imam ved navn Abu 
Ubay-dilla for at opfordre til vold mod 
den 18-årige digter. Det var en 40 
minutter lang video, der var lagt ud på 
YouTube, som fi k Dansk Pen op af 
stolen. Imamen kalder digteren for 
»en gris, en vantro og en frafalden 
muslim«:

- Det var gruopvækkende at høre 
imamen, der erklærer Yahya Hassan 
fjendskab, og her er vi meget tæt på 
noget, der ligner en fatwa, siger Mille 
Rode, der påpeger, at enhver 
dødstrussel, uanset hvor den kommer 
fra, er en rystende oplevelse for det 
menneske, truslen rammer.

Den eneste grund til, at Yahya 
Hassan stadig er i live, er formentlig, 
at han døgnets 24 timer er tæt dækket 
op af PET-agenter.

Men hvis det står til Salman 
Rushdie, så bør vi stå fast på, at 
ytringsfriheden er urørlig. Han 
bakkede da også op, da en række 
aviser rundt om i verden - i kølvandet 
på drabsforsøget på tegneren Kurt 
Westergaard - valgte at genoptrykke 
den kontroversielle tegning af 
Muhammed med bomben i turbanen. 
I et interview sendt på DR sagde han: 
»Hvis vi hele tiden skal gå og tage 
hensyn, ender det med, at ingen må 
sige noget, og det er uacceptabelt. 
Muslimerne må, ligesom alle andre, se 
at blive mere tykhudede«.

En fælles � ende
Det er dog også værd at bemærke, at 
Rushdie i det samme interview slår 
fast, at de islamiske ekstremister også 
er muslimernes fjender, og »vi skal 
ikke glemme, at langt de fl este, der 
bliver dræbt af islamiske terrorister, 
selv er muslimer, så på den vis har vi 
faktisk en fælles fjende«.

Det er svært at sige, om fatwaen har 
skygget for Salman Rushdies forfat-
terskab, eller den har været med til at 
kaste lys på det. Han er oversat til en 
lang række sprog, men han har aldrig 
opnået den helt store læserskare, idet 
mange fi nder hans skrivestil med 
lange og billedtunge sætninger svært 
tilgængelig. Men litterære priser og 
udmærkelser har regnet ned over den 
verdensberømte forfatter gennem 
årene, og den 17. august kommer han 
til København for at modtage endnu 
en - nemlig H.C. Andersen Litteratur-
pris og den halve million kroner, som 
følger med. Sikkerhedsopbud? Helt 
sikkert.

OM SALMAN RUSHDIE

 ❚ Født i Bombay i Indien i 1947. Som 16-årig 
� yttede han til England og � k sin uddan-
nelse her. Han har blandt andet studeret 
historie på King’s College i Cambridge.
 ❚ I 1975 debuterede han med romanen »Gri-
mus«. Det helt store gennembrud � k han 
i 1981 med romanen »Midnatsbørn«, der 
har modtaget et væld af priser - og bogen 
er også � lmatiseret. I 1988 udgav han 
romanen »De sataniske vers«, og året efter 
dømmes han til døden i form af en fatwa, 
som udstedes af Irans daværende åndelige 
leder, ayatollah Khomeini. Rushdie går 
under jorden. Skriver de følgende år en 
lang række romaner, noveller og essays. 
Senest erindringsværket »Joseph Anton«, 
som udkom på dansk i 2012.

SALMAN RUSHDIE OG DANMARK
 ❚ Salman Rushdie har � ere gange været 
på besøg i Danmark. I 1992 var han på 
et to-dages-besøg, hvor Dansk Pen var 
vært. På en sejlbåd i Øresund mødte han 
sammen med den tidligere statsminister 
Anker Jørgensen (S) pressen under stort 
sikkerhedsopbud.
 ❚ Den 13. november 1996 modtager Salman 
Rushdie EU’s litterære Aristeion-pris på 
kunstmuseet Arken i Ishøj. Den danske re-
gering havde måneden forinden meddelt, 
at Rushdie ikke kunne få indrejsetilladelse 
til prisoverrækkelsen, fordi vi ikke kunne 
garantere for hans sikkerhed. Det vakte 
stor kritik, fordi regeringen blev anklaget 
for at være mere interesseret i at sikre 
eksporten af fetaost til de muslimske lande 
end i at værne om ytringsfriheden. Efter 
megen tumult blev beslutningen omgjort.
 ❚ Den 17. august 2014 kommer Salman 
Rushdie igen til Danmark. Denne gang for 
at modtage H.C. Andersen Litteraturpris på 
en halv million kroner.

OM YTRINGSFRIHED

 ❚ Ytringsfrihed er retten til frit 
at udtrykke sin mening i skrift 
og tale og opfattes som en af 
grundpillerne i et velfunge-
rende demokrati. Den er en 
grundlæggende rettighed, 
men er ikke ubegrænset. 
Ytringsfriheden indebærer, 
at staten ikke på forhånd kan 
blande sig og forbyde borger-
ne at komme til orde. Derimod 
er friheden ikke til hinder for, 
at man efterfølgende står til 
ansvar for sine ytringer, f.eks. 
ved en domstol.
 ❚ (Kilde: Wikipedia)

- Det var en skelsættende 
begivenhed, for det var første 
gang, vi her i Vesten oplevede 
så voldsom en trussel mod et 

menneske, som var forfatter og 
ikke politisk engageret, siger 

leder af Dansk Pens sekretariat, 
Mille Rode, om udstedelsen af 

fatwaen mod Salman Rushdie i 
1989. FOTO: MAHER ATTAR/POLFOTO


