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ABSTRACT 

 

Public Apologies 

 

Since the 1990s the world has seen a proliferation of public apologies. Several heads 
of state and other state officials have publicly expressed their remorse by apologiz-
ing for past transgressions committed by the authorities in their respective countries.  

In Denmark, two such apologies are known. In 1999, then Prime Minister Poul 
Nyrup Rasmussen apologized to the Inughuit tribe, an indigenous Greenlandic peo-
ple, for their eviction from their native site by the Danish authorities to make room 
for the expansion of the American Thule Air Base in 1953. In 2005, Nyrup Rasmus-
sen’s successor Anders Fogh Rasmussen similarly apologized for the Danish depor-
tation of 21 Jews to Nazi Germany during World War II. 

This thesis examines the concept of official apologies as observed by the Danish 
Government in relation to four cases concerning the two aforementioned apologies 
as well as two cases where no apologies have been made. The analysis of the thesis 
is conditioned by German sociologist Niklas Luhmann’s systems theory and his sec-
ond-order theory of social communications.  

The analysis found that the communications of the Government can be split into 
four semantic phases that each constructs the official apology in their own way, but 
in relation to the three functional systems of law, science and economy as found by 
the analysis. On this account, the thesis moves on to discuss the implications of the 
semantics on future communication evoked by the Government. The discussion 
finds that insofar a semantics of official apologies can be asserted, future communi-
cation will be limited by the meaning and expectations that have been condensed 
into the concept of the official apology as well as other related concepts.  
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KAPITEL I 
 

Indledning 
 

Undskyld. Et simpelt ord med en stor betydning, hvis det bruges, men i 

særdeleshed også, hvis det ikke bruges. De fleste mennesker har for-

mentligt gjort brug af ordet på et tidspunkt i deres liv, og nogle har sik-

kert også fortrudt, at de ikke gjorde brug af det. 

Denne afhandling vil beskæftige sig med den danske regerings kommu-

nikation om officielle undskyldninger. Hvorfor dette synes relevant at 

beskæftige sig med, bunder i en umiddelbar uforklarlig tildeling af offi-

cielle undskyldninger og mangel på samme i både en dansk kontekst og 

i en dansk-international kontekst. Vi kan således spørge, hvorfor lige 

denne undskyldning og ikke en anden? Denne afhandling sætter fokus 

på begge disse forhold. Genstanden for analysen vil bestå af regeringens 

kommunikation om undskyldningen eller mangel på samme i 

forbindelse med Danmarks rolle i slaveriet og slavehandelen på de Vest-

indiske Øer under kolonitiden, tvangsflytningen af thulebefolkningen 

på Grønland i 1953, deporteringen af jøder under 2. Verdenskrig og mis-

røgt af børnehjemsbørn i perioden 1945-1976, bedre kendt som sagen om 

Godhavnsdrengene. På baggrund af regeringens kommunikation om 

officielle undskyldninger i relation til disse fire hændelser, ønsker vi at 

undersøge, hvad det er, der skal til, for at en officiel undskyldning fra 

staten bliver tildelt eller forkastet.
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1.1 Problemfelt 
Den danske regering har i to tilfælde overbragt en officiel undskyldning 
for historiske ugerninger, der er begået i fortiden. Første gang dette 
skete var 1999, da daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen i en 
fælleserklæring med den daværende grønlandske landsstyreformand 
overbragte thuleboerne og Grønland en undskyldning for, at de danske 
myndigheder foranledigede en flytning af lokalbefolkning i Thule for at 
gøre plads til Thule Air Base (Andersen A. N., 2017). Anden gang en 
sådan officiel undskyldning faldt, var i 2005, da daværende 
statsminister Anders Fogh Rasmussen undskyldte for at danske 
myndigheder op til og under Anden Verdenskrig udviste jødiske 
flygtninge til Nazityskland. Undskyldningen blev leveret under en tale 
i forbindelse med 60-årsdagen for afslutningen på Anden Verdenskrig 
(Statsministeriet, 2005). 

 

Men på trods af at den danske regering i disse to tilfælde har und-
skyldt, findes der andre eksempler, hvor en undskyldning efterspørges, 
men ikke er givet. Landsforeningen Godhavnsdrengene, en forening af 
voksne, der som børn blev mishandlet, da de var i de danske myndig-
heders varetægt på forskellige børnehjem, har eksempelvis efterspurgt 
en undskyldning fra de danske myndigheder, siden foreningen blev stif-
tet i 2005 (Meyer, 2015). Også en undskyldning for Danmarks involve-
ring i den transatlantiske slavehandel fra slutningen af det 17. århund-
rede og halvvejs ind i det 19. århundrede efterspørges af den overnatio-
nale caribiske organisation Caribbean Community and Common Mar-
ket (CARICOM) (Andersen A. N., 2017). Hverken Godhavnsdrengene 
eller CARICOM har dog fået en undskyldning af den danske stat. Det 
vurderes, at Danmark var med til at fjerne estimeret 100.000 afrikanere 
fra deres hjem, som blev solgt til slaveri i Dansk Vestindien (Andersen 
A. N., 2017, s. 35), mens det drejer sig om udvisningen af 21 jøder 
(Blüdnikow, n.d.). Det kan derfor undre, hvordan den danske regering 
beslutter sig for, hvem der skal undskyldes over for og hvem der ikke 
skal. På baggrund af denne undren har vi afsøgt tidligere litteratur om-
handlende officielle undskyldninger, som vi vil gennemgå i det 
følgende afsnit. 
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1.1.1. Tidligere forskning om officielle undskyldninger 

Nærværende afsnit vil redegøre for tidligere forskning, der findes på 

området omkring officielle undskyldninger. Afsnittet vil blandt andet 

komme ind på udviklingen på området såvel som fremtrædende ten-

denser. Generelt kan det bemærkes, at forskningen indlemmer officielle 

undskyldninger i en bredere politisk kontekst, der refereres til som er-

statningspolitik (Torpey, 2006; Barkan, 2000), men også erindringspoli-

tik (Andersen A. N., 2017; Olick, 2007; Barkan, 2000), såvel som symbol-

politik (Nobles, 2008). På trods af at litteraturen ovenfor generelt be-

handler, hvordan officielle undskyldninger benyttes, er forskningen 

inden for officielle undskyldninger i en dansk kontekst begrænset. 

Følgende afsnit har derfor til hensigt at klarlægge denne mangel på om-

rådet inden for forskningen af officielle undskyldninger gennem en re-

degørelse af litteraturen relateret hertil. Deraf bliver det muligt for 

denne afhandling af opstille en problemformulering, der søger at stille 

spørgsmål til denne mangel. Dette gøres i det derpå følgende afsnit (jf. 

afsnit 1.2). 

 

1.1.2. Overordnede tendenser 

Litteraturen omhandlende officielle undskyldninger er mestendels in-

ternational, hvilket også afspejler sig i de cases, der oftest arbejdes med. 

Således ses der i den engelske litteratur en stærk tendens til at beskæf-

tige sig med fænomenet officielle undskyldninger i forbindelse med op-

rindelige befolkningsgrupper, slaveri eller krigsforbrydelser i en au-

stralsk, canadisk, japansk, newzealandsk, sydafrikansk, tysk eller ame-

rikansk kontekst; og ofte afsøges flere cases på tværs af denne række af 

lande.  

Den australske case relaterer sig eksempelvis til den såkaldte stolen 

generation, hvor et tidligere australsk regeringsprogram, der op til 

1960’erne fjernede børn af aboriginere for at assimilere børnene i det 

hvide australske samfund (Nobles, 2008, s. 97-98). Den daværende au-

stralske premierminister Kevin Rudd overbragte i 2008 en officiel und-
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skyldning på vegne af det australske parlament til de, der var påvirket 

af det tidligere regeringsprogram (Australian Government, 2008). Lige-

ledes overbragte den canadiske Minister of Indian Affairs i 1998 en officiel 

undskyldning til den oprindelige befolkning på vegne af den davæ-

rende canadiske regering for tidligere regeringers programmer målret-

tet den oprindelige befolkning (Nobles, 2008, s. 74), mens den britiske 

Dronning Elizabeth i 1995 undskyldte på den britiske trones vegne over-

for New Zealands oprindelige Māori-folk for at have koloniseret New 

Zealand såvel som ringeagtet den oprindelige aftale mellem Māorierne 

og den britiske trone (Barkan, 2000, s. 264). Desuden undskyldte det fø-

derale amerikanske Bureau of Indian Affairs i år 2000 for bureauets tid-

ligere politikker vedrørende indfødte amerikaneres rettigheder (Nobles, 

2008, s. 86). Daværende præsident Ronald Reagan tildelte i 1988 dertil 

en undskyldning til de nærved 120.000 japansk-amerikanere, der efter 

det japanske angreb på Pearl Harbor under Anden Verdenskrig blev 

placeret i interneringslejre (Torpey, 2006, s. 79-81), mens både Japan og 

Tyskland har undskyldt eller tildelt erstatninger for krigsforbrydelser 

begået under Andens Verdenskrig (Barkan, 2000; Torpey, 2006; Olick, 

2007), og repræsentanter fra den tidligere apartheidregering i Sydafrika 

undskyldte for forbrydelser begået under apartheidregimet i perioden 

efter afviklingen af apartheid i 1994 (Nobles, 2008, s. 31). Overordnet set 

er det disse cases, der kan iagttages som gengangere på tværs af littera-

turen; dog ser vi et enkelt eksempel på officielle undskyldninger i en 

dansk kontekst (Andersen A. N., 2017). 

Foruden et særligt fokus på de ovenstående cases ses der desuden 

en tendens i litteraturen til at markere slutningen på Den Kolde Krig 

som det tidspunkt, hvor diskussioner om officielle undskyldninger blev 

fremtrædende i politiske kredse (Andersen A. N., 2017; Barkan, 2000; 

Torpey, 2006), og at der derigennem er opstået en tendens til at omfavne 

offergørelse fremfor heltegørelse. Som Torpey (2006, s. 22) udtrykker 

det: “[W]e have been faced in recent years with an avalanche of history – but a 

history conceived as far different from the heroic, forward-looking tales that for 

two centuries underpinned the idea of progress. Instead […] we are presented 
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with ugly narratives of injustice, plunder, and dispossession.” Der er ikke 

længere fokus på at ændre fremtiden efter en utopisk forestilling baseret 

på kommunisme og liberalisme, men i stedet på fortiden som et område, 

der kan repareres (Torpey, 2006, s. 160). 

Hermed er de to overordnede tendenser i forskningslitteraturen om-

handlende officielle undskyldninger blevet opridset ovenfor. Først og 

fremmest er der en række cases relateret til oprindelige befolknings-

grupper, krigsforbrydelser og slavehandlen, som går igen i litteraturen. 

Dertil kan der spores en tendens til at angive slutningen på Den Kolde 

Krig som det tidspunkt, hvor udbredelsen af officielle undskyldninger 

tog fart. 

 

1.1.3. Officielle undskyldninger i en politisk kontekst 

Desuden kan det af litteraturen læses, at officielle undskyldninger ind-

lemmes i en bredere politisk kontekst. En af disse er eksempelvis erstat-

ningspolitik, hvor undskyldningen kædes sammen med erstatninger så-

som tilbagelevering af blandt andet konfiskerede landområder eller 

kunst eller erstatning i form af materielle godtgørelser for ting, der ikke 

kan tilbagegives såsom menneskeliv eller tabet af kultur, eller at stille 

gerningsmændene bag historiske forbrydelser til ansvar for tidligere 

handlinger og omdannelse af kollektiv erindring, hvor skolebøger gran-

skes, statuer opføres eller fjernes og grupper, der for eksempel førhen 

blev omtalt som terrorgrupper i stedet italesættes som frihedskæmpere 

fremover (Barkan, 2000; Torpey, 2006). Helt overordnet er det 

tilsyneladende svært at adskille den officielle undskyldning fra erstat-

ninger, og det ses da også i litteraturen, at diskussioner om undskyld-

ninger ofte også omfatter erstatninger og omvendt (Andersen A. N., 

2017; Barkan, 2000; Torpey, 2006). 

Endvidere tales der i den forskningen om erindringspolitik. Den of-
ficielle undskyldning omtales eksempelvis som en handling, der kan 
være med til at redefinere historien; det vil sige undskyldningen kan bi-
drage til, at historiske gerninger, der har været opfattet som heroiske, 
efter undskyldningen i stedet opfattes som kriminelle  (Barkan, 2000; 
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Olick, 2007; Andersen A. N., 2017). Det påpeges eksempelvis, at und-
skyldningen kan være med til at validere et offers minder om en histo-
risk hændelse, og at denne form for anerkendelse kan omdanne et 
traume til en genoprejsningsproces (Barkan, 2000, s. 323). Endvidere be-
toner litteraturen desuden, at samfundsgrupper i stigende grad har ud-
fordret officielle versioner af fortiden med formålet om at tilpasse den, 
så den passer med de af grupperne oplevede ugerninger. En sådan an-
erkendelse af en anden fortid har flere gange ført til undskyldninger 
(Olick, 2007, s. 139). Denne forståelse deles også af Andersen (2017), der 
særligt beskæftiger sig med den danske indblanding i fortidens slave-
handel og slavegørelse i forbindelse med Dansk Vestindien. Andersen 
påpeger, hvordan konkurrerende erindringer har skabt forskellige be-
hov for en undskyldning på henholdsvis Jomfruøerne og i Danmark. 
Det argumenteres, at der i Danmark længe har eksisteret en forestilling 
om Danmark som en blid kolonimagt – en forestilling der i dag udfor-
dres af, at nye stemmer har blandet sig i debatten om en officiel dansk 
undskyldning for slaveriet. 

Der ses dertil også en tredje fremstilling af den officielle undskyld-
ning i litteraturen. Heri benyttes undskyldninger symbolpolitisk til at 
markere politisk-ideologiske holdninger. I denne opfattelse uddeler el-
ler søger politiske aktører officielle undskyldninger for at markere deres 
ideologiske støtte til bestemte grupper i samfundet såsom minoritets-
grupper (Nobles, 2008, s. 3). Da politiske aktører under denne forståelse 
er drevet af ideologier og moralske bekymringer, kan en undskyldning 
eller endda en nægtelse af at give en undskyldning være et tegn på et 
skifte i en regerings politik (Nobles, 2008, s. 19). 

Som anført i dette afsnit, kan der i litteraturen ses flere forskellige 
facetter af forskning på området for officielle undskyldninger. I den in-
ternationale litteratur ses et antal cases, der går igen på tværs af littera-
turen såvel som en tendens til at markere 1990’erne som det tidspunkt, 
hvor diskussioner om og overbringelsen af officielle undskyldninger tog 
fart. Der tegner sig desuden et billede af den officielle undskyldning i 
flere politiske kontekster, hvoraf nogle af disse går igen i den danske 
litteratur. Sidstnævnte har som allerede nævnt et hovedfokus på offici-
elle undskyldninger relateret til slaveriet i en dansk kontekst. Det er der-
for hensigtsmæssigt at undersøge et bredere antal cases i en dansk kon-
tekst for at undersøge, hvordan den danske regering kommunikerer om 
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den officielle undskyldning som legitim eller illegitim, og hvordan må-
den, hvorpå der kommunikeres, påvirker fremtidig kommunikation om 
officielle undskyldninger. På den baggrund opstilles en problemformu-
lering, som anføres i næste afsnit. 

 

1.2 Problemformulering 

Med den tidligere forskning på området in mente, forekommer det, at 

der ikke eksisterer en undersøgelse, af, hvordan danske regeringer kom-

munikerer omkring officielle undskyldninger. I skrivende stund har 

Danmark uddelt to officielle undskyldninger for historiske ugerninger, 

mens andre krav om en undskyldning fra den danske stat forbliver 

netop krav. Det kan derfor undre, hvad der skal til, før danske politikere 

vælger at undskylde, og hvorfor de andre gange vælger ikke at und-

skylde. Formålet med denne afhandling er derfor at undersøge, hvordan 

skiftende danske regeringer kommunikerer om officielle undskyldnin-

ger, og hvordan denne kommunikation er med til at forme fremtidig 

kommunikation på området og dermed forme den officielle undskyld-

ning. 

Dette leder hen til følgende problemformulering og dennes to under-

spørgsmål: 

 

❖ Hvordan kommunikerer den danske regering omkring den officielle 

undskyldning i relation til fire udvalgte cases, henholdsvis (1) tvangs-

flytningen af thuleboerne; (2) udvisningen af jøder til Nazityskland; 

(3) slavehandlen; og (4) Godhavnsdrengene? 
 

I. Hvordan konstrueres undskyldningen som henholdsvis legitim 

eller illegitim i kommunikationen? 

II. Hvad sætter det af implikationer for fremtidig kommunikation? 

 

Indeværende afhandling har til hensigt at besvare den ovenstående pro-
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blemformulering og dennes to underspørgsmål. Inden dette 

påbegyndes vil vi dog først introducere læseren til opbygningen af af-

handlingen. Dette redegøres for i det følgende afsnit. 

 

1.3 Læsevejledning 

Nærværende afsnit har til hensigt at beskrive denne afhandlings opbyg-

ning. Dette gøres med henblik på at give læseren et overblik over af-

handlingen. Foruden de foregående afsnit, hvor afhandlingens pro-

blemfelt og problemformulering blev præsenteret, består afhandlingens 

første kapitel desuden af en beskrivelse af de fire cases, der omtales i 

problemformuleringen. Vi finder det hensigtsmæssigt at præsentere 

disse fire cases i det herpå følgende afsnit for at give indsigt i den kon-

tekst og omverden, den danske regering opererer i. Casene præsenteres 

som følger (1) tvangsflytningen af thuleboerne; (2) udvisningen af jøder 

til Nazityskland; (3) slavehandlen; og (4) Godhavnsdrengene. 

Efter casene er blevet redegjort for, bevæger afhandlingen sig over i 

andet kapitel omhandlende den analysestrategi, herunder den viden-

skabsteoretisk tilgang, som vi benytter til at konstruere vores iagttagel-

sesgenstand og det blik, vi lægger på verden. Da afhandlingen finder sin 

erkendelsespræmis gennem Niklas Luhmanns systemteori indledes ka-

pital to med et oprids af denne for at skabe et kendskab hertil. Derpå vil 

vi præsentere de analysebærende begreber fra systemteorien, som vi vil 

benytte i afhandlingens analyseafsnit i tredje kapitel. Inden 

afhandlingen når dertil, vil vi dog først som en del af kapitel to gen-

nemgå de videnskabsteoretiske konsekvenser ved brugen af systemteo-

rien og slutteligt i kapitlet præsentere afhandlingens empiriske afgræns-

ning, herunder selektionskriterier for empirien.  

Kapitel tre udgøres af afhandlingens analyseafsnit. Det er heri vi vil 

benytte os af systemteorien og mere specifikt den semantiske analyse til 

at behandle vores empiri. Den danske regering optræder heri som ana-

lysens iagttagelsespunkt, mens regeringens kommunikation om den of-
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ficielle undskyldning vil optræde som iagttagelsesgenstanden. Det er 

desuden herigennem afhandlingen finder sit svar på problemformule-

ringens delspørgsmål I: Hvordan konstrueres undskyldningen som 

henholdsvis legitim eller illegitim i kommunikationen? I analysen undersøges 

det, hvordan den danske regering kondenserer mening i fænomenet den 

officielle undskyldning, og vi kan heraf identificere fire faser, hvorfor 

analyseafsnittet er opdelt i fire underafsnit, der hver behandler den 

enkelte fase. 

Efter analysekapitlet følger kapitel fire, hvor vi reflekterer over de 

iagttagelser, vi har gjort os under analysen. Derpå følger det femte kapi-

tel, hvis hovedformål er at besvare problemformuleringens delspørgs-

mål II: Hvad sætter det af implikationer for fremtidig kommunikation? 

Foruden at diskutere dette spørgsmål, vil vi også i diskussionen berøre 

validiteten af vores analyse. 

Slutteligt finder vi afhandlingens femte kapitel, der vil samle op på 

hele afhandlingen samt konkludere på afhandlingens problemformule-

ring. 

Som lovet i starten af denne læsevejledning vil det følgende afsnit 

beskæftige sig med en redegørelse af de fire cases. 

 

1.4 Casebeskrivelser: Undskyldninger der blev og ikke 

blev givet 

Som nævnt i vores problemformulering, vil denne afhandling tage ud-

gangspunkt i fire konkrete cases. Vi vil i nærværende afsnit redegøre for 

disse, da regeringens kommunikation om den officielle undskyldning i 

forhold til disse fire cases vil danne grundlag for empirien for vores ana-

lyse.  Vi vil i afsnittet først redegøre for to eksempler, hvor de danske 

myndigheder har fremsat en undskyldning: (1) Undskyldningen for de 

danske myndigheders tvangsflytning af thuleboerne i Grønland i 1953 

med henblik på at gøre plads til den amerikansk militærbase, Thule Air 

Base; og (2) undskyldningen for de danske myndigheders udvisning og 
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deportering af jødiske og politiske flygtninge til Nazityskland op til og 

under Anden Verdenskrig. Derpå kommer en beskrivelsen af to forhold, 

hvor undskyldninger er blevet italesat, men konkrete undskyldninger ej 

fremsat. Det drejer sig om (3) Danmarks delagtighed i den internationale 

slavegørelse og handel med afrikanere, der for dansk vedkommende på-

begyndtes i midten af 1600-tallet og endte i 1848 (Lauring, 2014); og (4) 

de danske myndigheders manglende tilsyn med statslige børnehjem i 

årene 1945-1976 og den vanrøgt af børnene, der fulgte deraf. Sidst-

nævnte case (4) omtales Godhavnsdrengene, da Landsforeningen God-

havnsdrengene, er en forening af personer, der tidligere har været an-

bragt på et af disse statslige børnehjem, og som i dag kræver en und-

skyldning af den danske stat (Godhavnsdrengene, n.d.). 

 

1.4.1 Tvangsflytningen af thuleboerne 

I en dansk kontekst eksisterer der to eksempler på officielle undskyld-

ninger, som er givet. Den første af disse to undskyldninger faldt den 2. 

september 1999, da den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmus-

sen og grønlandske landsstyreformand Jonathan Motzfeldt udsendte en 

fælleserklæring, hvori den danske regering overbragte en undskyldning 

til Thules befolkning og til hele Grønland (Statsministeriet, 1999).   

Flytningens historiske baggrund udspringer af, at den danske Rigs-

dag1 i 1951 godkendte en aftale med USA om forsvaret af Grønland. For-

svaret inkluderede konstruktionen af en amerikansk militærbase, der fik 

navnet Thule Air Base, i den nordvestlige del af Grønland. I 1953 øn-

skede USA dog at udvide militærbasen til et større område, hvilket in-

kluderede området, hvor landsbyen Thule var bygget. Den danske stat 

imødekom dette ønske, hvorpå indbyggerne i Thule blev genhuset i 

byen Qaanaaq 100 kilometer nord for Thule (Hingitaq 53 v. Denmark, 

2006). Den danske stats officielle udlægning af flytningen lød, at thule-

boerne havde samtykket til at flytte nordpå til Qaanaaq (Andersen A. 

                                                           
1 Mellem 1849 og 1953 hed Danmarks parlament Rigsdagen og bestod af to kamre, Landstinget og 
Folketinget. Ved grundlovsændringen af 1953 blev Landstinget afskaffet, hvilket betød, at det 
danske parlament derfra kun bestod af Folketinget, som det kendes i dag (Folketinget, n.d.). 
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N., 2017).   

Som følge af flytningen indgav thuleboerne, der nu var genhuset i 

Qaanaaq, en begæring om erstatning for forflytningen til det daværende 

Grønlandsministerium i 1960. Thuleboerne modtog dog aldrig et svar, 

da sagsmappen med begæringen ifølge de danske myndigheder var for-

svundet. Den blev dog genfundet i 2000. I mellemtiden i 1985 havde thu-

leboerne dog atter indgivet en erstatningsbegæring (Hingitaq 53 v. 

Denmark, 2006). Thuleboernes begæring af 1985 ledte blandt andet til, 

at den danske regering og det grønlandske hjemmestyre indgik en aftale 

om at redressere de problemer, som oprettelsen af Thule Air Base havde 

medført. Med oprettelsen blev thuleboernes adgang til fiskeri- og jagt-

områder eksempelvis begrænset og naturlivet i området blev påvirket 

negativt. For at afhjælpe dette problem blev USA og Danmark i 1986 

enige om at reducere militærbasens område til næsten halvdelen af dens 

oprindelige størrelse. Endvidere nedsatte daværende justitsminister 

Erik Ninn-Hansen i 1987 en undersøgelseskommission, hvis formål var 

at gennemgå sagen om thuleboernes flytning. Kommissionen indgav 

sin rapport om sagen i 1994, til hvilken det Grønlandske Hjemmestyre 

udtalte sig kritisk omkring. 

Herpå i 1996 lagde thuleboerne, under navnet Hingitaq 53, sag an 

mod det dansk Statsministerium ved Østre Landsret over (1) retten til 

deres originale bosættelser ved Thulebasen, (2) retten til fri bevægelig-

hed, fiskeri og jagt i hele Thule-distriktet, (3) erstatning på DKK 25 mio. 

til thuleboerne og (4) individuel erstatning på DKK 25.000. Sagen fik en 

foreløbig afslutning den 20. august 19992, hvor landsretten dømte, at 

Thule Air Base var blevet lovligt etableret, men at thuleboerne var blevet 

tvangsflyttet og derfor var erstatningsberettigede (Hingitaq 53 v. 

Denmark, 2006). Krav (1) og (2) kunne derfor ikke efterleves, mens krav 

(3) og (4) delvist kunne efterleves; thuleboerne som gruppe blev således 

tildelt DKK 0,5 mio., mens den individuelle erstatning beløb sig til DKK 

                                                           
2 Hingitaq 53 appellerede sagen til Højesteret, der i 2003 kom frem til samme kendelse som Østre 
Landsret, hvorfor Hingqitaq 53 bragte sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der 
dog afviste sagen endegyldigt i 2006, da Den Europæiske Menneskrettighedskonvention ikke var 
trådt i kraft på tidspunktet for tvangsflytningen (Andersen A. N., 2017). 
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25.000 pr. person til erstatningssøgere, der ved flytningen var fyldt 18 

år, og DKK 15.000 til erstatningsansøgere, der var mellem 4-18 år på tids-

punktet (Hingitaq 53 v. Denmark, 2006), og thuleboerne fik en und-

skyldning. 

 

1.4.2 Flygtningestoppet for forfulgte jøder  

I 2005 faldt endnu en officiel undskyldning på Danmarks vegne. Dette 

er den anden officielle undskyldning, der kendes, som er givet af den 

danske stat. Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen und-

skyldte da på den danske stats vegne for at have udvist jøder og ”andre, 

uskyldige mennesker” til Nazityskland (Statsministeriet, 2005). Und-

skyldningen blev fremsat den 4. maj 2005; 60-årsdagen for Nazitysk-

lands kapitulation under Anden Verdenskrig i 1945. Konkret havde de 

danske myndigheder fra den 6. oktober 1938 indført et flygtningestop 

for forfulgte jøder, mens de tyske myndigheder mærkede jødiske perso-

ners pas med et rødt J for jøde, så de var lettere at genkende. Jødiske 

flygtninge, der illegalt nåede ind i Danmark blev desuden deporteret til 

Tyskland, hvoraf mange senere omkom i udryddelseslejre (Kirchhoff & 

Rünitz, 2007). Efter den tyske invasion af Danmark den 9. april 1940, 

valgte de danske myndigheder at samarbejde med besættelsesmagten i 

bytte for en såkaldt fredsbesættelse (Kirchhoff, 2015). I tiden herefter og 

frem til 1943, hvor samarbejdspolitikken brød sammen, udsendte Dan-

mark desuden flere politiske og jødiske flygtninge til Tyskland, hvoraf 

flere mistede livet (Kirchhoff & Rünitz, 2007). 

 

1.4.3 Den danske slavehandel  

Udover de to undskyldninger, der blev givet, har vi identificeret to til-

fælde, hvor en officiel undskyldning er blevet italesat af den danske re-

gering, men hvor en undskyldning dog ikke er blevet fremsagt. Det før-

ste af disse to tilfælde, drejer sig om en officiel undskyldning for Dan-

marks rolle i international slavegørelse og slavehandel, som den danske 

stat siden sidste halvdel af 1600-tallet til midten af 1800-tallet var med-

virkende til. Danmark medvirkede blandt andet til at deportere slave-
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gjorte afrikanere fra det Afrikanske kontinent til Caribien, heriblandt 

øerne Dansk Vestindien, hvor de blev solgt på auktion til højestby-

dende (Lauring, 2014). Slavehandlen varede indtil 1803, men selveste 

slaveriet blev først forbudt på øerne i 1848. Slavegjorte afrikanere på øen 

St. Croix, en del af de dengang Dansk Vestindiske Øer, samlede sig nat-

ten mellem den 3-4. juli 1848 og gjorde oprør mod slaveriet. Samme nat, 

og som følge af oprøret, bekendtgjorde den danske generalguvernør for 

øerne et forbud mod slaveri, og at alle slavegjorte på øerne nu var frie 

(Andersen A. N., 2017). 

Imens den danske slavehandel stod på blev et estimeret 100.000 antal 

afrikanere deporteret fra Afrika af dansk-norske skibe3 og solgt til sla-

veri i Dansk Vestindien (Andersen A. N., 2017, s. 35). Dansk Vestindien 

blev i 1917 solgt til USA og officielt overdraget den 31. marts, hvorefter 

øerne blev kendt under navnet De Amerikanske Jomfruøer (Andersen 

A. N., 2017). 

 

150-årsdagen for slaveriets ophør blev i 1998 fejret ved et arrangement 

med deltagelse af den danske ambassadør til USA. Ambassadøren 

havde ved fejringen netop afholdt en tale, da en gruppe demonstranter, 

heriblandt den lokale senator på Jomfruøerne, Adelbert Bryan, afbrød 

arrangementet i et forsøg på at erobre scenen, inden sikkerhedsvagter 

førte demonstranterne væk. Optagelser fra arrangementet, der senere 

blev vist på dansk tv (Andersen A. N., 2017), viser senatoren råbe:  

 

»I am saying to you people: Denmark must understand that nobody 

in Denmark is my friend [...] until the heads of their state apologize 

to the African people of the world that they have enslaved and 

brutalized and massacred them.« (Larsen A. F., 2005). 
 

Senator Bryans udtalelse om en dansk undskyldning for slaveriet af-

fødte flere bemærkninger fra danske politikere, og en debat verserede 

for og imod en undskyldning. En sådan undskyldning blev dog af uden-

                                                           
3 Norge var underlagt dansk styre i perioden 1536-1814 (Regjeringen.no, 2011). 
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rigsministeren afvist (Folketinget, 1998). 

I 2004 blev den ikke-statslige erstatningsbevægelse African-Carib-

bean Reparations and Resettlement Alliance (ACCRA) blev stiftet på 

Jomfruøerne. ACCRA nåede hurtigt folkelig opbakning på Jomfruøerne 

og sendte i 2005 en delegation med opbakning fra lokalpolitikere til Dan-

mark for at drøfte erstatninger for slaveriet. Alle diplomatisk forbindel-

ser mellem Danmark og Jomfruøerne, i kraft af deres status som ikke-

integreret territorium i USA, skal dog nødvendigvis gå gennem USA, 

hvilket betød at delegationens ikke blev betragtet som officiel og derfor 

ikke havde foretræderet for den danske regering, om end den mødtes 

med flere fremtrædende danske politikere (Andersen A. N., 2017). En 

delegation fra ACCRA besøgte desuden atter Danmark i slutningen af 

2013 (FLA, 2013). 

Sommeren samme år havde den overnationale caribiske organisa-

tion Caribbean Community and Common Market (CARICOM) endvi-

dere nedsat en erstatningskommission, CARICOM Reparati-

ons Commission, der skulle undersøge mulighederne for at søge erstat-

ning for slavetiden (Andersen A. N., 2017). Til at begynde med var er-

statningskravet kun rettet mod Storbritannien, Frankrig og Holland, 

men i december 2013 blev kravet udvidet til også at omfatte Danmark, 

Norge og Sverige samt Portugal og Spanien (Andrew, 2013). CARICOM 

offentliggjorde i 2014 en erstatningsplan bestående af 10 punkter, hvoraf 

det første lyder på en officiel undskyldning fra de enkelte lande, som 

erstatningskravene er rettet imod (Day, 2014). 

 

2017 markerede 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer til USA. 

I statsminister Lars Løkkes Rasmussens nytårstale adresserede han i den 

forbindelse Danmarks rolle som tidligere slavenation. Endvidere be-

søgte statsministeren Jomfruøerne den 31. marts, 100-årsdagen for over-

dragelsen af øerne til USA. Også her italesatte statsministeren Danmarks 

fortid. I november samme år kom udenrigsminister Anders Samuelsen 

med en udtalelse, i  forbindelse med et statsbesøg i Ghana, hvor Dan-

mark i sin tid hentede de fleste slaver fra. Udtalelsen blev fra ghanesisk 
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side af mange opfattet som en officiel dansk undskyldning for slaveriet. 

Danmarks ambassadør i Ghana var dog hurtig til at dementere dette og 

kaldte det ”udtrykkeligt ikke en undskyldning.” (Dohm, 2017). Hun 

henviste desuden til statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved 

Transfer Day-fejringen på Jomfruøerne den 31. marts samme år og på-

pegede, at udenrigsministeren havde brugt ”de samme sætninger” som 

statsministeren (Dohm, 2017). Slavetiden og undskyldningsspørgsmålet 

herom er altså ikke gået ubemærket hen i Danmark, men hverken sena-

tor Bryan, CARICOM eller ACCRA har i skrivende stund modtaget den 

undskyldning, de har krævet. 

 

1.4.4 Godhavnsdrengene: Vanrøgt af anbrag-

te børnehjemsbørn  

Den fjerde case og det andet eksempel, hvor den officielle undskyldning 

er blevet omtalt af den danske regering, men ikke givet, handler om van-

røgt af anbragte børn på danske børnehjem i perioden 1945-1976.  

I 2005 viste DR dokumentarprogrammet ”Drengehjemmet,” der 

blandt andet undersøgte lovligheden af børnehjemmet Godhavns brug 

af psykofarmaka på de børn, der var anbragt på hjemmet i 1960’erne. 

Dokumentarprogrammet skabte stor folkelig debat og blev afsæt for stif-

telsen af Landsforeningen Godhavnsdrengene senere samme år. For-

eningen består af mænd, der som børn var anbragt på hjemmet, og si-

denhen personer, der var anbragt på 18 andre hjem (Rytter, 2011), og har 

til formål ”at kæmpe for en undskyldning for statens svigt af tidligere 

børnehjemsbørn under anbringelse i statens vare-

tægt.” (Godhavnsdrengene, n.d.). Foreningen krævede en uvildig un-

dersøgelse af  forholdene på i alt 19 børnehjemhjem i perioden 1945-

1976. En uvildig undersøgelse, finansieret af Socialministeriet, blev ini-

tieret i 2010 og resulterede i Godhavnsrapporten af 2011. Rapporten 

fandt, at de danske myndigheder havde svigtet de anbragte børnehjems-

børn, som havde været udsat for fysisk og psykisk vold, seksuelle over-

greb og eksperimentel medicinsk behandling, mens de var anbragt i sta-

tens varetægt (Rytter, 2011). Siden da har skiftende socialministre afvist 
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at give en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene (Kiær, 2011; 

Ritzau, 2012; Ellemann, 2015; Folketinget, 2017), og flere beslutningsfor-

slag om at give en officiel undskyldning er blevet nedstemt i Folketinget 

(Olsen, 2016; Folketinget, 2017). 

Landsforeningen Godhavnsdrengene fik i 2013 afslag om fri proces 

til at føre sag mod den danske socialminister i håbet om en officiel und-

skyldning. (Christiani, 2013). Sagen blev dog bragt for Københavns By-

ret i 2015, , hvor den dog blev afvist på baggrund af forældelsesfristen 

og sidenhen ankede Landsforeningen Godhavnsdrengene dommen til 

landsretten (Thomsen, 2017). I 2017 blev sagen dog også afvist af lands-

retten – ligeledes med henvisning til forældelsesfristen (Ritzau, 2017). 

Folketinget vedtog dog i februar 2018 en ny lovgivning, der ophævede 

forældelsesfristen på området med tilbagevirkende 

kraft (Justitsministeriet, 2018). Dermed kunne sagen bringes for Højeste-

ret. Dertil kom det dog ikke, da formand for Landsforeningen God-

havnsdrengene i april 2018 udtalte, at han ikke havde økonomi til at føre 

sagen videre (Ingvorsen, 2018). Dermed er der i skrivende stund sat 

punktum for forløbet i sagen om en undskyldning til 

Godhavnsdrengene. 

 

* * * 

 

Dette afsnit har introduceret læseren til den historiske baggrund for de 

fire cases, der benævnes i problemformuleringen (jf. afsnit 1.2). Forhåb-

ningen er at afsnittet har bidraget til læserens forståelse af den kontekst, 

hvori den danske regering opererer i forhold til officielle 

undskyldninger, samt skabt et overblik over hændelsesforløbet i de fire 

cases. Da dette nu er på plads, vil vi bevæge os videre til en redegørelse 

af vores analysestrategiske ståsted.  



 

 

 

 

KAPITEL II 
 

Analysestrategi 

 

Igennem dette afsnit vil vi redegøre for afhandlingens analysestrategi. 

Analysestrategi skal forstås som vores strategi for, hvordan vi vil gribe 

regeringens kommunikation om officielle undskyldninger an med en 

epistemologisk orienteret videnskabsteoretisk tilgang, snarere end en 

metodisk og ontologisk orienteret videnskabsteoretisk tilgang. Åker-

strøm Andersen benytter følgende beskrivelse af analysestrategi: 
 

»Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan 

man som epistemolog vil konstruere andres (organisationer eller 

systemers) iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p. at 

beskrive, hvorfor de selv beskriver. I et epistemologisk perspektiv er 

det perspektivet, der konstruerer både iagttageren og det iagttagede. 

Det hedder derfor analysestrategi netop for at understrege, at der er 

tale om et valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet 

anderledes med andre konsekvenser for hvilken genstand, der 

emergerede for iagttageren.« (Andersen N. Å., 1999, s. 14). 
 

Indeværende afsnit vil dermed have fokus på vores strategi for, hvordan 

vi har tænkt os at iagttage, hvordan regeringen konstruerer den officielle 

undskyldning, samt redegøre for hvilke konsekvenser vores egne valg 

har for konstruktionen af iagttagelsesgenstanden. 

Afhandlingens erkendelsespræmis finder sit fodfæste i Niklas Luh-

manns systemteori. Afsnittet tjener derfor først til en redegørelse af 
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vores forståelse for systemteoriens overordnede grundlag. Derefter 

følger en nærmere præsentation af de af systemteoriens begreber, som 

vi har udvalgt for at kunne besvare vores problemformulering. Det er, 

som sagt, kun de relevante begreber fra systemteorien, som vil blive ud-

dybet i dette afsnit. Alle de nævnte begreber vil dermed ikke eksplicit 

blive benytte i analysen, men snarere tjene til en underliggende forstå-

else for, hvordan analysen er konstrueret, og hvilke underliggende præ-

misser der ligger til grund for vores analytiske greb. Det er hermed de 

af systemteoriens begreber, som er nødvendige for at forstå vores ana-

lytiske tilgang til vores iagttagelsesgenstand. Efter begreberne er rede-

gjort for, præsenteres konsekvenserne ved brugen af både systemteorien 

og de udvalgte begreber. Med konsekvenserne ved brugen af systemte-

orien og dennes begreber menes, hvordan disse selv er med til at forme 

iagttagelsesgenstanden: regeringens kommunikation om den officielle 

undskyldning. Slutteligt i dette afsnit vil der desuden blive redegjort for 

afhandlingens empiriske afgræsning. Dette indebærer både selektions-

kriterierne for de udvalgte cases og regeringens kommunikation i rela-

tion til de fire cases samt konsekvenserne heraf. 

 

2.1 Luhmanns systemteori 

For at skabe et overblik over de generelle præmisser som systemteorien 

sætter for sin verdensforståelse, vil systemteorien nu blive kort introdu-

ceret, hvorefter der vil følge en redegørelse af de systemteoretiske be-

greber, der er relevant for netop denne afhandling. 

Med systemteorien forsøger Luhmann at udvikle en universel soci-

ologisk erkendelsestilgang til verden. At systemteorien påtager sig at 

være en universalteori skal dog ikke anses, som en anerkendelse af, at 

verden erkendes på én måde, men, tværtimod, erkendes gennem en 

række af forskellige perspektiver (Kneer & Nassehi, 1997, s. 17). Endvi-

dere arbejder Systemteorien ud fra den præmis, at verden er for kom-

pleks til at lade sig forstå i sin helhed. Hvis denne præmis godtages, så 

kalder det på en måde, hvorpå man kan forholde sig til denne komplek-
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sitet. Med systemteorien forsøger Luhmann hermed at reducere kom-

pleksiteten ved at inddele erkendelsen af verden i enheder eller rettere 

sagt systemer (Kneer & Nassehi, 1997, s. 44-45). Den første række af sy-

stemer, der differentierer sig fra hinanden, er maskiner, organismer, 

psykiske systemer og sociale systemer. Sociale systemer konstitueres 

igennem kommunikation, og det er da også disse former for systemer, 

Luhmann primært har beskæftiget sig med (Luhmann, 1997, s. 7; 

Luhmann, 2000, s. 37). Da denne afhandling undersøger regeringens 

kommunikation, er det også den teori, Luhmann har udviklet omkring 

sociale systemer, som afhandlingen vælger at benytte sig af, hvorfor de 

resterende tre systemtyper ikke vil blive redegjort for. Endvidere diffe-

rentierer Luhmann sociale systemer i interaktionssystemer, organisati-

onssystemer og funktionssystemer. Da afhandlingen ikke berører inter-

aktionssystemer, vil vi ikke redegøre yderligere for disse. Vi vil nu gå 

videre til redegørelsen af analysens grundbegreber. 

 

2.2 Analysens grundbegreber 

Efter at have præsenteret Luhmanns systemteori, vil vi nu uddybe de 

grundbegreber, der faciliterer analysen. Afhandlingen udgøres af en se-

mantisk analyse af regeringens kommunikation om den officielle und-

skyldning. Analysens har som formål at klarlægge, hvordan regeringen 

konstruerer legitimitet eller illegitimitet for, hvorvidt der skal gives en 

officiel undskyldning. Ved at benytte Luhmanns semantikbegreb som 

omdrejningspunkt for besvarelsen af problemformuleringen, gør det os 

i stand til at vise, hvordan der er skabt en semantik, som stiller sig til 

rådighed for regeringens kommunikation. Sagt på en anden måde, hvor-

dan der igennem regeringens kommunikation er lagret en bestemt me-

ning som står til rådighed for videre kommunikation om officielle und-

skyldninger. Det er vigtigt at pointere, at afhandlingens formål hverken 

har til hensigt eller kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt eller ej at 

give en officiel undskyldning, men udelukkende kan vise strukturer i 

kommunikationen om den officielle undskyldning, som videre kommu-
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nikation kan benytte sig af. For at analysere regeringens kommunikation 

om officielle undskyldninger, har vi udvalgt en række relevante begre-

ber, som nu vil blive redegjort for. Efter redegørelsen af begreberne føl-

ger et afsnit, som klarlægger, hvordan begreberne appliceres i 

forbindelse med empirien. 

 

2.2.1 Iagttagelse af 1. orden 

Teorien om sociale systemer tager sit afsæt i Luhmanns generelle sy-

stemteori, og systemteorien erkender igennem forskelle – nærmere be-

stemt er Luhmanns udgangspunkt for erkendelse forskellen mellem sy-

stem og omverden. At erkende igennem en bestemt forskel, er det 

samme som at iagttage (Luhmann, 1997, s. 15-16), hvorfor vi hurtigt vil 

springe til redegørelsen af Luhmanns iagttagelsesbegreb. Nærmere be-

stemt skrives der i indeværende afsnit om iagttagelse af 1. orden, hvilket 

adskiller sig fra iagttagelse af 2. orden, som vil blive redegjort for i af-

snittet herpå.  

At iagttage betyder, at iagttageren erkender verden, som den præ-

senteres på baggrund af den forskelsdannelse, iagttagelsen skaber i ver-

den (Andersen N. Å., 1999, s. 111). Hvordan virkeligheden træder frem 

er således iagttagerafhængigt. Når der iagttages, er det samtidig en kon-

stituerende operation, der indebærer to komponenter. Den ene side af 

forskellen betegner, hvad der markeres i kommunikationen, eller hvad 

der er i fokus, om man vil, og den anden side betegner, hvad denne mar-

kering ikke er; det umarkerede. I en iagttagelse af 1. orden findes der 

altså altid en markeret side og en umarkeret side, men en iagttager af 

første orden kan ikke selv se den umarkerede side. På trods af at 

iagttageren ikke selv kan se den umarkerede side, er det dog nødvendigt 

med noget, der står i modsætning til det markerede for at kunne opret-

holde denne markering (Luhmann, 1997, s. 17). Denne forskelsdannelse 

mellem markeret og umarkeret kan visuelt illustreret således (Andersen 

N. Å., 1999): 
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Markeret Umarkeret 

  

  

Iagttagelse 

Figur 1 

Et eksempel på en sådanne operation kunne være distinktionen mellem 

slavegjort og fri (slavegjort/fri). Det er kun muligt at kunne skabe me-

ning omkring begrebet slavegjort, hvis det har et modsætningsforhold. 

Hvis distinktionen mellem slavegjort og fri ikke eksisterede, så ville 

disse to fænomener ikke kunne differentieres fra hinanden, iagttagelsen 

ville ikke kunne opretholdes, man ville ikke kunne skelne slavegjort fra 

fri, iagttagelsen ville aldrig kunne tænkes eller kommunikeres. Vi ved 

kun, at en slavegjort ikke er fri, fordi det står i modsætning til fri. Dette 

betyder samtidig, at det er markeringens anden side, i dette eksempel 

fri, der bestemmer, hvordan den slavegjorte iagttages, og dermed be-

stemmer markeringens andens side, hvordan genstanden, den slave-

gjorte, træder frem (Andersen N. Å., 1999, s. 109). Denne forskelsdan-

nelse kan med udgangspunkt i figur 1 illustreres som følger i figur 2: 

 

  

Slavegjort Fri 

  

Iagttagelse 

Figur 2 

Begge sider af forskellen kan således ikke indikeres samtidig. Dette be-

tyder endvidere, at forskellens anden side fungerer som en blind plet for 

iagttagelsen af 1. orden. Iagttagelsen af 1. orden kan ikke se sin egen 

forskelsdannelse, og dermed kan den ikke identificere, hvilket blik den 
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lægger ned over verden (Luhmann, 1997, s. 16-17). Man kan således sige, 

at iagttagelsens erkendelsespræmis forbliver skjult for den selv. Hvis 

iagttagelsen kunne indikere begge sider af forskellen, da ville iagttagel-

sen ikke eksistere. Dette betyder, at kun fordi iagttagelsen ikke kan se 

sig selv, kan den iagttage.  

Bringer vi dette til et videnskabsteoretisk niveau, kan man således 

sige, at hvis forskellen mellem det markerede og umarkerede blev op-

hævet, da ville det lade sig gøre at opnå guddommelig alvidenheden om 

verden. Dette ville være muligt, fordi forskellige iagttagelsesperspekti-

ver på den måde ikke ville kunne lade sig gøre, og dermed ville der kun 

være én erkendelsesmulighed – sandheden. Som Luhmann skriver: ”For 

Gud kan ikke tage fejl, ergo behøver han ingen anden værdi […] Han ved alt.” 

(Luhmann, 2016, s. 735) Derfor er Gud ifølge Luhmann da også det ”mest 

prominente offer for den bivalente logik.” (Luhmann, 2016, s. 735) Så kun 

ved at erkende, at verden ikke har en iboende sandhedsværdi, kan man 

iagttage verden på forskellige måder. Kun ved at gøre sig blind over for 

noget, kan man konstruere verden. Dette betyder endvidere, at vi 

arbejder ud fra en konstruktivistisk tilgang som fordrer, at al det, man 

kalder sandhed, er iagttagerafhængigt, hvilket i samme ombæring 

betyder, at der ikke eksisterer nogen endegyldig sandhed. I forbindelse 

med denne afhandling, kan man således sige, at regeringens udtalelser 

om officielle undskyldninger er deres iagttagelser af 1. orden, hvilket 

henleder til, at de konstruerer den officielle undskyldning på baggrund 

af nogle bestemte sandhedsværdier eller selvfølgeligheder, hvilket 

fungerer som deres ontologiske standpunkt (Andersen N. Å., 1999, s. 

13). Luhmann siger da også i denne forbindelse: ”Når man indfører 

iagttageren, den talende eller den, som man må tilskrive noget, relativerer man 

ontologien.” (Luhmann, 2007, s. 129). En iagttagelse af 1. orden er derfor 

en illusion om, at der eksisterer en bestemt sandhed i verden, hvorfor 

man kan påstå, at iagttagelse af 1. orden er ontologisk orienteret. Vi vil 

nu se på, hvordan vi selv kan antage en epistemologisk tilgang til 

regeringens kommunikation snarere end en ontologisk tilgang. 
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2.2.2 Iagttagelse af 2. orden 

Det er nu blevet klargjort, at når der iagttages på 1. orden, iagttages der 

ud fra et ontologisk standpunkt. Men som det også lige er blevet nævnt, 

så er det kun på grund af det ontologiske standpunkt, at verden lader 

sig erkende. Det er kun på den måde, at vi kan sige noget sandt om ver-

den. For at skabe en afstand til analysegenstanden, og dermed spørge 

ind til, hvordan analysegenstanden er konstrueret, vil læseren nu blive 

introduceret til iagttagelser af 2. orden. 

En iagttagelse af 2. orden er en iagttagelse af en iagttagelse af 1. or-

den (Andersen N. Å., 1999, s. 111). Når der iagttages af 2. orden, spørges 

der ind til, hvordan iagttagelsen af 1. orden er konstrueret, og på den 

måde lader markeringens anden side af forskelsdannelsen sig afsløre. 

Ved at gå på 2. orden, kan man altså sige noget om, hvordan analyse-

genstanden, den markerede side, lader sig erkende (Andersen N. Å., 

1999, s. 111). Relevant for denne afhandling er det at spørge ind til, hvor-

dan regeringen iagttager officielle undskyldninger, og vi har således at 

gøre med iagttagelser af regeringens iagttagelser. Ved at vi iagttager af 

2. orden og spørger ind til, hvordan den officielle undskyldning er kon-

strueret af regeringens iagttagelse af 1. orden, bliver det pludselig et epi-

stemologisk spørgsmål, for som Luhmann skriver: ”Fænomenologi 

praktiseres som ontologi. Denne betingelse er ganske vist gennemskuelig. Den 

kan ophæves ved iagttagelse af anden orden […]” (Luhmann, 2016, s. 95). 

Ved at spørge ind til regeringens iagttagelse af 1. orden, spørger vi 

således til regeringens ontologi i deres konstruktion af den officielle 

undskyldning. 

En iagttagelse af 2. orden vil dog også altid være en iagttagelse af 1. 

orden. Hvis vi overså dette aspekt, ville vi bekende os til en guddom-

melig alvidenhed som beskrevet tidligere (jf. afsnit 2.2.1). Dette er dog 

ikke tilfældet, og det forstås derfor, at når vi foretager en analyse på 2. 

orden, så er vores iagttagelser af regeringens iagttagelser selv en kon-

struktion, der kræver en markering, som konstitueres igennem en for-
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skelsdragelse og dermed en blind plet. Det vil derfor være fejlagtigt at 

påstå, at iagttageren på 2. orden indtager en privilegeret position, fordi 

denne iagttager selv har en blind plet, som ikke kan erkendes af 

selvsamme iagttager (Andersen N. Å., 1999, s. 111). Så når vi siger, at vi 

går på 2. orden og iagttager regeringens iagttagelser af 1. orden, så er vi 

i samme ombæring også selv på 1. orden, fordi vi også i vores iagttagelse 

har en blind plet. Denne paradoksale konstellation, kalder Luhmann for 

et re-entry, hvilket han formulerer således: ”A distinction re-enters intself 

if it is copied into itself. It then reappears as part of its own space, as part of 

what it distinguishes. It is the same and not the same distinction, depending on 

the observing system that identifies or distinguishes the two levels of the re-

entry.” (Luhmann, 1993, s. 485-486). Et re-entry er således en iagttagelse, 

der kopieres ind sig selv, og dermed optræder som en del af sig selv. I 

relation til iagttagelse af 1. orden og iagttagelse af 2. orden, kan man 

således sige, at der forekommer et re-entry, når vi som iagttagere af 2. 

orden iagttager bliver klar over, at vi også selv iagttager på 1. orden. 

Når der iagttages, er det ikke blot en forskelsdannelse mellem noget 

markeret og det, der konstituerer det markerede, altså det umarkerede. 

På 1. orden spørges der ind til fænomener i omverdenen, eksempelvis 

”hvad er den frie mand?”. Dette er et ontologisk spørgsmål, fordi 

spørgsmålet forudsætter, at der eksisterer en sandhed om den frie mand. 

Ellers ville det ikke give mening at spørge således. Iagttagelser af 1. or-

den er altså fremmerefererende – de spørger til fænomener i systemets 

omverdenen (Andersen N. Å., 1999, s. 111-112). Iagttager man på 2. or-

den kan man tværtimod se, at systemer også er selvrefererende, fordi 

systemets operationer altid er systeminterne (Andersen N. Å., 1999, s. 

111-112). Dette betyder, at de fænomener, som systemet spørger ind til i 

omverdenen, foregår på systemets egne præmisser. Denne interne ope-

rationalisering vil nu blive yderligere uddybet ved Luhmanns autopoi-

esis-begreb. 
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2.2.3 Autopoiesis 

At systemer kun kan arbejde ud fra sine egne præmisser, beskriver Luh-

mann med begrebet autopoiesis. Ifølge Luhmann betyder autopoiesis 

cirkulær selvproduktion (Luhmann, 2007, s. 75). På et tidspunkt er et 

givent system blevet udskilt, og dette systems operationer skabes i rela-

tion til sine egne operationer. Systemet genskaber sig selv. Endvidere 

forstås der med autopoiesis, at systemerne er operationelt lukkede. Som 

Luhmann formulerer det: ”Systemet kan ikke importere operationer fra 

omverden, ingen fremmede tanker når ind i mit hoved […]” (Luhmann, 2007, 

s. 103). Endvidere påpeger han, at operativt lukkethed er ”en anden måde 

at formulere på, at et autopoietisk system frembringer de operationer, som det 

behøver for at kunne frembringe operationer gennem netværket af egne 

operationer” (Luhmann, 2007, s. 103). Autopoiese er altså en proces, hvor 

et system hele tiden må forholde sig til sig selv. Denne selvreferentielle 

genskabelsesproces kaldes også rekursivitet (Luhmann, 1997, s. 25). For 

at genskabe sig selv, må systemerne dog være åbne for omverdenen. De 

må så at sige forholde sig til omverdenen. At systemet er åbent for 

omverdenen, må dog ikke forstås således, at det fungerer på 

omverdenens præmisser, da det netop er operationelt lukket. Alle de 

ressourcer, der består i omverdenen, forholder systemet sig til på sine 

egne præmisser. Det vil sige, at et system sagtens kan påvirkes af sin 

omverden, men hvordan systemet behandler disse påvirkninger sker 

internt i systemet selv. Et system kan iagttage sin omverden og behandle 

disse iagttagelser internt, men det kommunikerer ikke med andre 

systemer  (Luhmann, 1997, s. 25). Som nævnt tidligere, så ville 

iagttagelsen bryde sammen, hvis det ikke var for denne 

erkendelsesmæssige skelnen mellem noget markeret og umarkeret (jf. 

afsnit 2.2.1). Derfor er det kun igennem systemets autopoiesiske egen-

skaber, at det kan være åbent for omverden – det er kun igennem 

systemets lukkethed, at det kan være åbent. Systemer kan kun operere, 

fordi de ikke kan iagttage deres omverden. Sociale systemer er kende-

tegnet ved, at de opretholdes igennem kommunikation, og kun kommu-

nikation. Således er sociale systemer blinde over for tankegods, som hø-
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rer de psykiske systemer til, og man kan derfor ikke påstå, at der er di-

rekte sammenhænge mellem det tænkte og det talte (Luhmann, 1997, s. 

76-77). Sociale systemers autopoiesiske egenskaber gælder også de soci-

ale systemer iblandt. De er gensidigt omverden for hinanden. De kan 

ikke kommunikere med hinanden, og derfor kan de kun forholde sig til 

hinanden på deres egne præmisser. Eftersom sociale systemer kun be-

står af kommunikation, er alle elementer i sociale systemer altså kom-

munikation, som de selv (re)producerer via kommunikation (Kneer & 

Nassehi, 1997, s. 63). 

 

2.2.4 Funktionel differentiering 

Luhmann beskriver det moderne samfund som funktionelt differentie-

ret. Dette betyder, at samfundet, som vi kender det, er inddelt i en række 

mere eller mindre fikserede, autopoiesiske systemer, hvis kommunika-

tive kontekst, andre systemer er nødsaget til at operere i (Esmark, 2005, 

s. 233). Luhmann har selv identificeret en række af funktionssystemer, 

der hver især opfylder en bestemt funktion i samfundet, og intet system 

kan overtage et andet systems funktion. Heriblandt tæller det økonomi-

ske system, det politiske system, det retslige system, det videnskabelige 

system, kunstsystemet, det pædagogiske system, familien og religions-

systemet massemedierne og flere (Esmark, 2005, s. 233). Differentiering 

i samfundet forudsætter, at de funktioner, der ikke opfyldes i det enkelte 

system opfyldes i de andre (Luhmann, 2016, s. 599). Blot fordi 

systemerne opfylder hver deres specifikke funktion, betyder det dog 

ikke, at en hændelse ikke kan identificeres som specifikke operationer, 

der tilhører forskellige systemer på en og samme tid. Såfremt en 

hændelse behandles i flere systemer samtidig, identificerer det enkelte 

system hændelsen dog på sine egne præmisser, hvorfor hændelsen i de 

forskellige systemer også har forskellige forhistorier og fremtider 

(Luhmann, 2016, s. 600). Luhmann fremfører selv et eksempel, hvor en 

overførsel af penge i retlig forstand kan opfattes som en ændring af det 

retlige ejerskab på en ejendom. Pengeoverførslen som hændelse gen-
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nemføres altså i det retlige system som en retlig ændring af ejerskab. For 

det retlige system betyder pengenes tidligere og fremtidige brug intet – 

det interesserer sig kun for de juridiske aspekter af ejerskab (Luhmann, 

2016, s. 599-600). 

Da vi nu har redegjort for den funktionelle differentiering og funkti-

onssystemer, vil vi nu knytte et par ord til nogle mere specifikke funkti-

onssystemer. Som vores analyse senere i denne afhandling vil vise (jf. 

kapitel III) knytter regeringens kommunikation omkring den officielle 

undskyldning an til det videnskabelige funktionssystem, rettens funkti-

onssystem og økonomiens funktionssystem, hvorfor vi finder det rele-

vant at redegøre for disse her, så læseren bliver bekendt med dem. 

 

2.2.4.1 Videnskabens, økonomiens og rettens 

funktionssystemer 

Karakteristisk for alle funktionssystemer er, at de hver især iagttager 

verden gennem nogle helt klare koder, der består af en positiv og en ne-

gativ værdi. For videnskabens funktionssystem er det således afgø-

rende, hvorvidt noget i verden er sandt eller falsk, og systemet skelner 

derfor verden gennem koden sandt/falsk (Kneer & Nassehi, 1997, s. 

137). Det må desuden påpeges, at sandt ikke forstås som en objektiv 

sandhed om, hvordan verdenen ér. Hvad der er sandt skal i stedet be-

grundes med videnskabelige metoder og teori. Et eksempel, kunne være 

en totalitær regeringsmagt, der kræver, at forskere udlægger en bestemt 

videnskabelig sandhed, der fremmer regeringens politiske synspunkter. 

Selvom den sandhed, som forskerne finder frem til er politisk motiveret, 

da kommunikeres den stadig i den videnskabelige kode sandt/falsk, og 

argumenterne er baseret i videnskabelig metode. Derfor er noget ikke 

blot sandt eller falsk i det videnskabelige system; når systemet iagttager 

og skelner mellem sandt og falsk fungerer dette på baggrund af 

betingelser såsom videnskabelige teorier, der afgør, hvorvidt systemets 

iagttagelse knytter an til sandt- eller falsksiden af forskellen (Kneer & 

Nassehi, 1997, s. 138-139).  
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På samme vis betragter det retslige funktionssystem også verden 

gennem en kode, der deler alle systemets iagttagelser op i to værdier. Til 

forskel fra det videnskabelige system, der gør brug af distinktion sandt 

og falsk, er det i stedet afgørende for rettens funktionssystem, om noget 

er ret eller uret, hvormed systemet iagttager verden i koden ret/uret 

(Luhmann, 2004, s. 189). Og ligesom det videnskabelige system, opstiller 

rettens system ligeledes betingelser for sin inddeling af verden, så det 

ikke forekommer vilkårligt, hvilken side af forskellen som en iagttagelse 

knytter an til. For rettens system er det således eksempelvis lovgivning 

og kontrakter, der opstilles som betingelser for om noget er ret eller uret 

(Kneer & Nassehi, 1997, s. 138). Her kan Luhmanns eget eksempel med 

retsligt ejerskab over ejendom (Luhmann, 2016, s. 599-600), der blev 

nævnt i forrige afsnit (jf. afsnit 2.2.4) inddrages som eksempel; ved ejer-

skab over en ejendom må det eksempelvis formodes, at der foreligger 

en kontrakt, som gør ejeres ret til ejendommen gældende. Kontrakten 

fungerer altså som en betingelse for, at rettens system kan iagttage noget 

som, i dette eksempel, ret og derfor ikke uret.  

Slutteligt i dette afsnit, vil vi også redegøre for økonomiens funkti-

onssystem. Også her opererer systemet med hensyn til sin kode; i dette 

tilfælde betale/ikke betale (Andersen N. Å., 2008, s. 37). Det økonomiske 

system opdeler altså verden i, hvorvidt noget er blevet betalt eller ikke 

betalt. Ligesom for koderne i de to førnævnte funktionssystemer i dette 

afsnit, opstiller det økonomiske funktionssystem også betingelser for sin 

opdeling af verden i sine to værdier. Et eksempel på en sådan betingelse 

er priser (Kneer & Nassehi, 1997, s. 138). En ejendom kan således have 

en pris, og såfremt den pengeoverførsel, der gives for ejendommen, 

stemmer overens med prisen, da er ejendommen betalt. Hvis pengesum-

men, der overføres, er lavere end prisen, da er der ikke betalt. Dermed 

fungerer priser som en betingelse for, at økonomiens system kan iagt-

tage noget gennem koden betale/ikke betale (Kneer & Nassehi, 1997, s. 

138). 

Disse betingelser der er oplistet ovenover for henholdsvis det viden-
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skabelige, retslige og økonomiske funktionssystem gør det således mu-

ligt for de forskellige funktionssystemer at iagttage verden i deres re-

spektive koder, og det enkelte system kan altså kun se sin omverden 

relativt til sin egen kode (Kneer & Nassehi, 1997, s. 138). 

 

2.2.5 Organisationssystemer 

Ligesom funktionelt differentierede systemer er også organisationssy-

stemer sociale systemer, der kun består af kommunikation (Luhmann, 

1997, s. 33). At sociale systemer består af kommunikation og intet andet 

betyder, at kun kommunikation kommunikerer (Andersen N. Å., 1999, 

s. 124). I et systemteoretisk perspektiv kan mennesker således ikke kom-

munikere, hvorfor det ikke er relevant at begynde at snakke om 

subjekter i denne afhandling. I forhold til organisationssystemer er det 

nævneværdigt, at de kommunikerer i beslutninger. 

Organisationssystemer skal beslutte for at eksistere – hvis de ikke kom-

munikerer beslutninger, bortfalder deres eksistens, lige såvel som kom-

munikationssystemer ikke kan eksistere, hvis der ikke kommunikeres. 

Beslutninger skal desuden anses som en bestemt kommunikationsform, 

der på forhånd fremtvinger kontingens, eftersom beslutningskommuni-

kation kommunikerer et valg blandt alternative valg (Seidl, 2005, s. 39). 

Organisationssystemets behov for at beslutte i sammenhæng med be-

slutningskommunikationens indbyggede kontingens skaber således en 

tilstand, hvor organisationssystemet er presset til at beslutte blandt al-

ternativer (Seidl, 2005, s. 162). Dette spænder ikke særlig godt overens 

med målet om at reducere kompleksitet, som det blev nævnt tidligere 

(jf. afsnit 2.1), eftersom kontingens netop betyder, at noget hverken er 

nødvendigt eller umuligt; at noget kan være, som det er, eller det kunne 

være anderledes (Kneer & Nassehi, 1997, s. 119). En måde hvorpå orga-

nisationssystemer kan reducere sin egen kompleksitet, er ved at knytte 

an til andre systemer, og dermed benytte disse til at håndtere den op-

gave at beslutte. Man kan sige, at des mere organisationen kan gøre brug 

af andre systemers kompleksitet, des mere reducerer den sin egen kom-

pleksitet. Organisationen behøver dermed ikke selv at beslutte, men kan 

overlade dette til andre systemer (Seidl, 2005, s. 162). Som allerede for-
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klaret kommunikerer funktionssystemer altid i deres særegne kode (jf. 

afsnit 2.2.4.1), hvorimod organisationssystemer ikke har deres egen 

kode, men i stedet knytter an til funktionssystemer for at gøre brug af 

deres koder i sin kommunikation (Andersen N. Å., 2008, s. 51-52). Da vi 

konditionerer regeringen som en organisation, betyder dette derfor 

også, at regeringen ikke har sin egen kode, men i stedet må knytte an til 

funktionssystemerne og gøre brug af deres koder. 

 

2.2.6 Semantik 

Det sidste begreb, der vil blive redegjort for, er Luhmanns semantikbe-

greb. Semantik skal her anses som en særlig form for mening, der står til 

rådighed for kommunikationen. Mening er hos Luhmann en distinktion 

mellem aktualisering og potentialisering, fordi kommunikation om 

noget altid er en aktualisering på baggrund af en række af andre poten-

tielle anknytningsmuligheder til den forrige kommunikation (Andersen 

N. Å., 1999, s. 143). Denne distinktion kan illustreres som følger: 

  

Aktualitet Potentialitet 

  

  

Mening 

Figur 3 

Når kommunikationen fortsætter, skabes der nye distinktioner, som 

skaber nye aktualiseringer af mening. Mening er derfor ikke en fikserbar 

konstant, eftersom der ved hver iagttagelse åbnes op for andre anknyt-

ningsmuligheder (Andersen N. Å., 1999, s. 120-123). Dog synes semantik 

alligevel at udfylde begrebet om en form for fikserbar mening, eftersom 

semantik er en kondensering af mening i eksempelvis et begreb, ting el-

ler fænomen, som dermed bevarer noget mening fra en tidligere kom-

munikation, der kan tages op og benyttes igen af en senere kommunika-

tionen. Vi vil i afhandlingens analyseafsnit benytte os af netop en se-
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mantisk analyse, ”der former ledeforskellen kondenseret mening/mening 

m.h.p. at studere, hvordan mening kondenseres i semantiske former, der skaber 

et begrebsreservoir for kommunikation” (Andersen N. Å., 1999, s. 142). 

Semantik forstås altså som distinktionen mellem kondenseret mening 

og mening, hvilket kan illustreres således: 

  

Kondenseret 
mening 

Mening 

  

  

Semantik 

Figur 4 

I vores tilfælde benytter vi semantikanalysen til at undersøge, hvordan 

regeringen har kondenseret mening i den officielle undskyldning over 

tid fra 1987 til 2017. På den måde kan man sige, at vi laver en historisk 

semantisk analyse. For at gøre dette, benytter vi Luhmanns tre menings-

dimensioner som hjælpeværktøjer: sagsdimensionen, socialdimensio-

nen og tidsdimensionen (Andersen N. Å., 1999, s. 144). Disse menings-

dimensioner fungerer som konditionerende for kommunikationen, hvil-

ket betyder, at de skaber nogle rammer for kommunikationen. Sagsdi-

mensionen handler om temaer og genstande for kommunikationen og 

iagttager igennem forskellen dette/noget andet. Socialdimensionen 

handler om sociale tilhørsforhold og iagttager igennem forskellen 

os/dem, mens tidsdimensionen handler om begrebsliggørelse af fortid 

og fremtid, hvorfor der iagttagelse igennem forskellen fortid/fremtid 

(Andersen N. Å., 1999, s. 144). Ved at benytte disse tre meningsdimen-

sioner som analytiske hjælpeværktøjer, gør det os i stand til at iagttage, 

hvordan regeringens kommunikation konditioneres i forhold til en se-

mantik om den officielle undskyldning, hvor de henholdsvis fortæller 

noget om hvad (sag), hvem (social) og hvornår (tid), og hvordan dette 

ændres over tid. 
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2.2.7 Konsekvenserne ved brugen af systemteoriens begrebs-

apparat 

Der er nu blevet redegjort for de af systemteoriens begreber, der er rele-

vante for vores undersøgelse af regeringens kommunikation om den of-

ficielle undskyldning. For at analysere denne kommunikation, benytter 

vi først og fremmest iagttagelsesbegrebet, som åbner op for, at vi kan se, 

hvad der markeres i kommunikationen, og dermed også hvad der står 

på den anden side af forskellen i forhold til det markerede. For at gøre 

dette, benytter vi Luhmanns tre meningsdimensioner som hjælpeværk-

tøjer til at definere konditioneringen af kommunikationen. Efter at have 

identificeret regeringens iagttagelser, identificeres det, hvordan der er 

kondenseret mening i den officielle undskyldning, hvilket gør os i stand 

til at kunne identificere semantikker, og hvilke funktionssystemer disse 

knytter sig til. Ved at benytte de udvalgte begreber, konditionerer det i 

samme bevægelse vores iagttagelsesgenstand. Dette afsnit har derfor til 

formål at vise, hvilke muligheder og begrænsninger der sættes for ana-

lysen og dermed også for konklusionen, når vi benytter de respektive 

termer fra systemteorien på vores empiri.  

Da systemteorien slår sig op på at være en sociologisk universalteori 

igennem forskelligartede erkendelsesperspektiver, det vil sige iagttagel-

ser, fordrer det således også, at den indbefatter sig selv som et bestemt 

erkendelsesperspektiv, som lægges ned over verden, og dermed selv av-

ler en bestemt måde at skabe mening i og om denne verden (Luhmann, 

1997, s. 7). Det synes måske indlysende, men dette skaber den forudsæt-

ning, at vi udover at benytte systemteorien som afhandlingens 

erkendelsespræmis, også selv er underlagt systemteoriens erkendelses-

præmis. 

Ovenstående pointe bliver yderligere klarlagt, hvis vi ser på de kon-

sekvenser, som iagttagelsesbegrebet bringer i spil. I forhold til analysen, 

så gør vores iagttagelse af 2. orden os i stand til at iagttage regeringens 

iagttagelse af 1. ordens blinde plet i kommunikationen om den officielle 
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undskyldning. På samme tid er dette dog også en erkendelse af, at der 

kan lægges andre blikke ned over den officielle undskyldning, som vi 

dog ikke kan få øje på, medmindre vi ændrer vores iagttagelsespunkt 

væk fra regeringen. Vi bibeholder dog regeringen som iagttagelses-

punkt gennem hele afhandlingen. Fra et videnskabsteoretisk perspektiv 

følger da også, at vi med vores iagttagelse af 2. orden på regeringens 

iagttagelse af 1. orden kan påstå at være epistemologisk orienteret. Som 

Åkerstrøm Andersen skriver: ”Den epistemologisk orienterede viden-

skabsteori er pr. definition af anden orden” (Andersen N. Å., 1999, s. 13). 

Iagttagelse af 2. orden gør os således i stand til at kunne sige noget om, 

hvordan regeringen konstruerer sin virkelighed omkring officielle und-

skyldninger. Åkerstrøm Andersen skriver endvidere: ”Denne form for 

spørgen rummer en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi til epi-

stemologi. Fra første ordens observationer af ”det derude” til anden ordens 

observationer af, hvorfra vi kigger, når vi observerer ”det derude”. Fra væren 

til tilblivelse.” (Andersen N. Å., 1999, s. 12). Det vil altså sige, at vi ved at 

anlægge iagttagelser af 2. orden er i stand til at iagttage, hvordan den 

officielle undskyldning bliver til i kommunikationen, og ikke hvad den 

ér. Dette betyder også den konsekvens, at vi i analysen må afholde os fra 

at påstå, at der skulle være en bestemt sandhed om den officielle 

undskyldning, da dette ville være fejlagtigt, fordi vi så ville modarbejde 

vores epistemologisk orienterede tilgang til vores iagttagelsesgenstand. 

I forhold til konklusionen betyder dette desuden, at vi heller ikke kan 

vurdere, hvorvidt der skal gives en officiel undskyldning eller ej i de fire 

cases, eller i andre sagsforhold for den sags skyld. 

Når dette så er sagt, så er vi som allerede nævnt selv underlagt sy-

stemteoriens erkendelsespræmis. Med dette menes, at vi, trods vores 

iagttagelser af 2. orden af regeringens kommunikation, også selv er iagt-

tagere af 1. orden (Andersen N. Å., 1999, s. 111). Vi har vores egne blinde 

pletter. Der kunne lige såvel være nogen, der lavede en iagttagelse af 

vores iagttagelser. Således er en iagttagelse af 2. orden altså også blot en 

iagttagelse blandt andre, der kan lægges ned over empirien. Vores iagt-

tagelse er, så at sige, kontingent. Den kunne have været anderledes. Vo-
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res epistemologiske tilgang kan således ikke siges at opnå en privilege-

ret position, fordi dette så ville betyde, at der var en sandhed derude, 

hvilket igen strider imod systemteoriens egen konstruktivistiske 

erkendelsespræmis. 

Med autopoiesis-begrebet gør vi os endvidere i stand til at erkende 

de systemer, som gør sig gældende i kommunikationen om den officielle 

undskyldning, som selvreferentielle. Først og fremmest har vi 

regeringen som organisationssystem. Med autopoiesis-begrebet kan vi 

se, at al den kommunikation, som regeringen består af, er internt gene-

reret. Regeringen er, så at sige, en rekursiv konstruktion, der udeluk-

kende arbejder ud fra sine egne præmisser. Vi må derfor ikke 

foranlediges til at tro, at der er noget system i omverdenen, som kan 

beslutte på regeringens vegne, hvorfor vi heller ikke kan inddrage em-

piri fra denne omverden uden at fejlanalysere regeringens iagttagelser. 

Dette skal også forstås i forlængelse af den forrige pointe om, at vi ikke 

kan ændre iagttagelsespunkt, når det nu er regeringens kommunikation 

om officielle undskyldninger, vi er interesserede i at undersøge. 

Det har desuden flere konsekvenser, at vi iagttager regeringen som 

organisationssystem, og dermed som et socialt system. Sociale systemer 

opererer kun i og ved kommunikation, hvilket betyder, at vi intet kan 

sige om subjektet, men kun kan sige noget om kommunikationen. Man 

må derfor ikke foranlediges til at tro, at det er bevidste subjekter, der 

kommunikerer – det er kun kommunikation, der kommunikerer 

(Andersen N. Å., 1999, s. 124). For læsevenlighedens skyld benytter vi i 

denne afhandling flere gange formuleringen ”regeringens kommunika-

tion”. Denne formulering skal dog ses i forlængelse af Luhmanns præ-

misser for sociale systemer – kun kommunikation kommunikerer. På 

baggrund af disse præmisser, kan vi sige noget om, hvordan 

regeringens kommunikation skaber betingelser for kommunikationen. 

Eftersom det er kommunikationen om officielle undskyldninger, vi 

undersøger, kan vi ikke sige noget om regeringen, udover hvordan den 

skaber sig selv igennem kommunikationen i forhold til officielle und-
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skyldninger, og dermed igennem sine iagttagelser af selvsamme emne. 

Dette må dog ikke forveksles med, at man hermed kan sige noget om 

regeringens hensigter med den officielle undskyldning, da sociale 

systemer ikke kan sige noget om tankegods.  

Slutteligt gør vi, når vi benytter Luhmanns semantikbegreb, os i 

stand til at iagttage nogle kondenserede former for mening, som stiller 

sig til rådighed for kommunikationen. Problemet, der opstår, når vi be-

nytter dette begreb på vores empiri, er dog, hvornår vi kan tillade os at 

sige, at der nu er kondenseret mening, og hvornår vi kan tillade os at 

påstå, at der forekommer semantiske brud (Andersen N. Å., 1999, s. 

174). I forhold til denne afhandling betyder det, at vi, for at kunne hævde 

at der er en kondenseret mening i regeringens kommunikation om offi-

cielle undskyldninger, og vi dermed også kan iagttage nogle semantiske 

brud over tid, bliver nødt til at bevæge os ned på iagttagelse af 1. orden. 

Om end vi iagttager regeringens iagttagelser, er vi nemlig stadig nødt til 

at komme med påstande om, hvornår vi iagttager brud såvel som at 

hævde semantiske faser. 

 

2.3 Empirisk afgrænsning 

I indeværende afsnit vil vi redegøre for denne afhandlings empiriske af-

grænsning. Dette indebærer selektionskriterier for de udvalgte cases så-

vel som dertilhørende kommunikation. Som vi allerede har gennemgået 

i det foregående afsnit (jf. afsnit 2.2.7) er vores valg af iagttagelsespunkt 

og -genstand såvel som valg af begrebsapparat styrende for den måde, 

hvorpå vi har produceret vores empiri. Bemærk her, at der på grund af 

afhandlingens udgangspunkt i Luhmanns systemteori netop er tale om 

produktion af empiri, hvorfor der ikke er tale om indsamling af empiri. 

Ved selv at udvælge bestemt datamateriale som empiri, må vi i stedet 

bekende os til produktion af empiri. At fastholde andet end, at vi selv er 

med til at skabe empirien ville betyde, at genstanden for vores iagttagel-

ser allerede ville være givet på forhånd (Andersen N. Å., 1999). Dette vil 

vi dog holde os fra at påstå, og i stedet gør vi os og læseren det klart, at 
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vi i udvælgelsen af vores empiri selv konstruerer empirien, hvorfor den 

altså på ingen måde kan siges at besidde en objektiv sandhed om, hvor-

dan verden ér. Dertil er vi selvfølgelig interesserede i at besvare vores 

problemformulering og dennes to underspørgsmål, hvilket også har 

været styrende for afgrænsningen af vores empiri, da vi er interesseret i 

iagttagelser, der kan besvare denne. Hertil er alle iagttagelser ikke lige 

egnede. Som det tidligere er blevet nævnt (se afsnit 2.2.7) er denne af-

handlings iagttagelsespunkt den danske regering og iagttagelsesgen-

standen regeringens kommunikation om den officielle undskyldning i 

fire udvalgte cases, tvangsflytningen af thuleboerne; udvisningen af jø-

der til Nazityskland; slaveriet; og vanrøgt på danske børnehjem (God-

havnsdrengene).  

Ved at placere den danske regering som vores iagttagelsespunkt, da 

begrænser vi os da også empirisk til netop regeringens iagttagelser af 

kommunikation (Andersen N. Å., 2014). Når vi selekterer empiri tager 

vi desuden ikke udgangspunkt i, hvilke politiske partier, der sidder i 

regering, men vi opfatter i stedet regeringen som vores systemreference 

uanset partifarve. Hvad der gør empirien gyldig i forhold til denne af-

handling er, at den indgår som iagttagelse for regeringen i forbindelse 

med officielle undskyldninger. På baggrund heraf opstilles der også kri-

terier til selektionen af vores cases, da vi har benyttet os af regeringens 

kommunikation til at klarlægge, hvilke cases, der er af betydning for 

denne afhandling. Gennem en granskning af regeringens kommunika-

tion om officielle undskyldninger har vi således identificeret to eksem-

pler på officielle undskyldninger, som er blevet givet af den danske re-

gering: Undskyldningen til Grønland og thuleboerne såvel som und-

skyldningen til de udviste jøder. Ligeledes har vi identificeret to cases, 

hvor en officiel undskyldning er blevet italesat af den danske regering, 

men hvor konkrete undskyldninger udebliver. Disse fire cases er der-

med blevet selekteret, da det er i disse fire tilfælde, at regeringen har 

knyttet an til omverdenen med øje for den officielle undskyldning. Her 

er det dog også vigtigt at påpege, at opdelingen i cases er en empirisk 

opdeling, vi har foretaget os med henblik på at skabe overblik over kom-



JOHNAS LYKKE ESKILDSEN & 
RASMUS LUNDGAARD NIELSEN 

38 
 

munikationen og været behjælpelig til at fremfinde empirisk materiale. 

Dette vil sige, at opdelingen i cases er vores konstruktion og ikke rege-

ringens. 

Efter at have etableret regeringen som vores iagttagelsespunkt, har 

vi konstrueret et arkiv, som Åkerstrøm Andersen (2014) omtaler det. Det 

er dette arkiv, som gøres til genstand for afhandlingens analyse. Arkivet 

består af regeringens kommunikation om den officielle undskyldning 

og med regeringen som iagttagelsespunkt, har vi konstrueret vores em-

piri med blik for, hvad regeringen har knyttet sig an til i sin omverden. 

Konkret manifesterer regeringens kommunikation sig som forskellige 

typer af skriftlige dokumenter. Sådanne dokumenter indebærer journa-

listiske interviews, hvor regeringen har udtalt sig4; lovforslag; beslut-

ningsforslag; § 20-spørgsmål og deres svar; redegørelser; transskriptio-

ner af folketingsdebatter såvel som samråds- og udvalgsmøder. Til at 

stykke dette arkiv sammen har vi benyttet os af Folketingets Oplysning; 

Folketingstidende; Folketingets samling af parlamentariske dokumen-

ter; aktindsigt gennem Udenrigsministeriet og Statsministeriet; samt In-

fomedias mediearkiv. Til at lokalisere empiri har vi fulgt referencer i re-

geringens kommunikation og i tilfælde med digitaliserede dokumenter 

såsom journalistiske artikler i Infomedias mediearkiv har vi benyttet os 

af søgeord, som vi har identificeret i forbindelse med de fire cases5. Søg-

                                                           
4 Vi har valgt at udelukke parafraserede interviews, da disse ikke nødvendigvis afspejler 
regeringens iagttagelser, men i stedet afspejler det interviewende medies iagttagelser af regeringens 
iagttagelser. Kun direkte citater er derfor benyttet som empirisk materiale i analysen. Dette sikrer at 
vi fastholder regeringen som iagttagelsespunkt. 
5 Vi har i vores søgning i digitaliserede arkiver benyttet os af søgeord og kombinationer heraf. 
Sådanne søgeord lyder eksempelvis: ’Godhavnsdrengene,’ ’godhavnsrapport,’ ’børnehjem,’ 
’undskyldning,’ ’slaveri,’ ’slavehandel,’ ’Thule,’ ’Grønland,’ ’Dansk Vestindien,’ ’Jomfruøerne,’ 
’jøder’ og lignende. Dette indebærer også andre varianter af søgeordene, således at en søgning på 
’Dansk Vestindien’ eksempelvis også er blevet forsøgt med søgeordet ’Dansk Vestindiske Øer’ eller 
’undskyldning’ også er blevet forsøgt med ’undskyld’. En kombination af ordene kunne være 
’Godhavnsdrengene, godhavnsrapporten, børnehjem, undskyld’. Ved kombinationer af søgeord er 
der endvidere ikke gjort brug af søgeoperatorer. Dette betyder, at der fremkommer søgeresultater, 
der inkluderer enkelte af de søgte ord. Således behøver alle søgeord i én søgekombination altså ikke 
være tilstede i ét søgeresultat. Dette betyder at søgningen ’Godhavnsdrengene, godhavnsrapporten, 
børnehjem, undskyld’ vil fremkomme med søgeresultater, der eksempelvis kun indeholder ordet 
’undskyld,’ men også resultater, der eventuelt måtte indeholde alle ord eller kombinationer af 
ordene. 
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ningerne har som udgangspunkt ikke været afgrænset af et tidsinterval 

(medmindre vi har ledt efter en specifik reference) for at sikre en så bred 

søgning som muligt. Hertil har vi i regeringens kommunikation 

iagttaget iagttagelser af eksempelvis rapporter, der ikke er produceret 

af regeringen selv, men regeringens omverden. Sådanne rapporter ind-

går ikke i vores empiri, men regeringens iagttagelser heraf gør. Dette 

gøres for at fastholde regeringen som iagttagelsespunkt.  

Vi har desuden valgt konsekvent at holde os til allerede produceret 

kommunikation i konstruktionen af vores empiri, hvilket udelader ek-

sempelvis interviews med os selv som interviewere. Dette gøres for at 

holde afstand til vores iagttagelsesgenstand ved at undgå selv at blive 

en del af den kommunikation, som analyseres på i afhandlingens senere 

analyse. 

* * * 

 

Vi har nu redegjort for, hvordan vi iagttager vores analysegenstand, og 

dermed hvordan vi konditionere vores blik på regeringens kommunika-

tion om officielle undskyldninger, samt hvilke konsekvenser dette inde-

bærer. Afsnittet blev indledt med en redegørelse for systemteoriens 

grundlag, som bygger på en konstruktivistisk erkendelsespræmis. Der-

efter redegjorde vi for de af systemteoriens begreber, som er relevante 

for den analyse, der vil blive udfoldet i det følgende afsnit. Begrebsap-

paratet består af iagttagelse af 1. orden og iagttagelse af 2. orden, som 

også fungerede som redegørelse for vores videnskabsteoretiske ståsted. 

Dernæst blev der redegjort for autopoiesis-begrebet, hvilket afklarede 

de generelle præmisser for systemers åbenhed for sin omverden men 

operative lukkethed. Efterfølgende introducerede vi begrebet om funk-

tionel differentiering, som danner grundlag for Luhmanns ide om den 

moderne samfundsdifferentiering, og redegjorde yderligere for hen-

holdsvis det videnskabelige funktionssystem, rettens funktionssystem, 

økonomiens funktionssystem og de dertilhørende funktioner, som end-

videre vil blive sat i en analytisk kontekst i det følgende. Derefter blev 
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der redegjort for organisationssystemer og dertilhørende systemspeci-

fikke præmisser som er relevante for netop denne afhandling. Slutteligt 

redegjorde vi for semantikbegrebet, og hvordan det gør os i stand til at 

iagttage kondenseret mening i den officielle undskyldning med hjælp 

fra de tre forskellige meningsdimensioner, som endvidere blev redegjort 

for. De sidste to afsnit i analysestrategien tjente til en dybere forståelse 

for, hvilke konsekvenser det har, når vi benytter systemteorien og den-

nes begreber som konditionerende for vores iagttagelsesgenstand, og 

samtidig hvordan vores empiriske valg også er med til at skabe nogle 

betingelser for selvsamme iagttagelsesgenstand. 



 

 

 

 

 

 

KAPITEL III 
 

Semantisk analyse 

 

Vi vil i dette kapitel beskæftige os med analysen af vores empiri, som er 

beskrevet tidligere (jf. afsnit 2.3). Analysen er en semantisk analyse, der 

har til formål at svare på, hvordan den officielle undskyldning konstrueres 

som henholdsvis legitim eller illegitim i regeringens kommunikation, jf. 

problemformuleringens underspørgsmål 1. Som allerede benævnt (jf. 

afsnit 1.4) iagttages der i analysen den danske regerings iagttagelser af 

fænomenet, den officielle undskyldning, i henhold til fire udvalgte 

cases; (1) thuleboerne og Thulebasen; (2) slaveriet; (3) flygtningestoppet 

for forfulgte jøder; og (4) Godhavnsdrengene. Analysen vil belyse, 

hvordan den officielle undskyldning konstrueres som henholdsvis 

legitim eller illegitim ved, at kommunikationen gør brug af forskellige 

semantikker. Analysen er struktureret kronologisk, således at denne 

ikke er opdelt i cases, men i stedet betragter empirien som den træder 

frem historisk. Dette er gjort med hensigten om at fokusere på den se-

mantiske forandring over tid, således at semantikken ikke gøres case-

afhængig. På denne måde gør det os i stand at til at undersøge den hi-

storiske, semantiske udvikling, hvilket videre muliggør, at vi kan iden-

tificere semantiske brud og deraf forskellige semantiske faser. Et seman-

tisk brud forstås her som et tidspunkt, hvor kommunikationen bryder 

med en tidligere semantik ved enten at introducere nye tematikker; for-

kaste gamle tematikker; eller benytte samme tematik, men i en ny an-
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knytning til den officielle undskyldning. Det vil sige, at blot fordi der 

kan spores kontinuitet i en bestemt tematik i kommunikationen, da kan 

nye koder dukke op, og en kode kan knytte an til undskyldningen på 

forskellige måder. Derfor identificeres bruddene heller ikke som klart 

rene brud, hvor en semantik forsvinder til fordel for en anden. Konkret 

har vi observeret fire faser. Den første fase dækker perioden fra 1987-

1996, hvor vi har identificeret en videnskabelig semantik. I fase to, fra 

1997-1999, iagttages en videreføring af den videnskabelige semantik, 

men i kombination med en retlig og en økonomisk semantik. I den tredje 

fase, fra 2000-2010, abonnerer kommunikationen stadig på en videnska-

belig semantik, men denne kommer til udtryk på en ny måde end tidli-

gere. I den sidste og fjerde fase, vi har identificeret, ca. 2011-2017, træk-

kes der hovedsageligt på en retslig semantik. 

Analysen påbegyndes med empiri fra Thule-casen i 1987 og afsluttes 

med empiri fra 2017 fra casen om Godhavsdrengene. Som allerede 

nævnt har vi dog ikke et fokus på empirien som case-opdelt. Alligevel 

kan der tydes et forhold i de fire cases, da alle fire cases på intet tids-

punkt alle sammen overlapper historisk. Dette skaber naturlige afsnit i 

analysen, hvor der synes et fokuseret blik på semantikken i én case ad 

gangen, men det bemærkes dog her, at det er brud i semantikken, der 

skaber faseopdelingen og altså ikke casene. Casene og de fire semantiske 

faser kan kronologisk fremstilles således: 

 

 
Fase 1 

1987-1996 
Fase 2 

1997-1999 
Fase 3 

2000-2010 
Fase 4 

2011-2017  

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

 Tvangsflytning af thuleboerne 
(1987-1999) 

          

       Slaveriet 
(1998-2017) 

 

       Jøderne 
(2000-2005) 

       

         Godhavnsdrengene 
(2005-2017) 
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3.1 Fase 1: Faktiske omstændigheder og historiske oplys-

ninger, 1987-1996  

I indeværende afsnit fremanalyseres det, hvordan den danske regering 

knytter sig til en videnskabelig semantik, når regeringen kommunikerer 

om den officielle undskyldning. Som vi har nævnt (jf. afsnit 2.2.4.1) er 

det videnskabelige system et af Luhmanns funktionelle subsystemer, 

som arbejder i koden sandt/falsk (Kneer & Nassehi, 1997, s. 137). Det er 

således afgørende for videnskaben at opgøre verden i sande og falske 

udsagn. I den første fase, der fremanalyseres i indeværende afsnit, be-

nytter den danske regering sig ofte af argumenter, der knytter an til det 

videnskabelige system, i deres kommunikation om den officielle und-

skyldning. Fra slutningen af 1980’erne og frem til midten af 1990’erne 

kan det iagttages, hvordan der i den danske regering eksisterer en fore-

stilling om, at regeringen hverken kan undskylde eller afvise at und-

skylde, fordi regeringen ikke besidder tilstrækkelig viden om 

sagsforløbet vedrørende flytningen til at tage en sådan beslutning. Først 

når fortiden er klarlagt gennem historisk videnskabelige metoder, hvil-

ket indebærer undersøgelser og granskning af historisk materiale, bliver 

dette muligt. 

I starten af denne fase fremstår de historiske omstændigheder om-

kring flytningen af thuleboerne uklare, og regeringen foranstalter derfor 

en undersøgelse, der skal kortlægge sandheden6, så der kan tages en vel-

begrundet beslutning om, hvorvidt der bør undskyldes for fortidens be-

givenheder eller ej. Undersøgelsen blev i 1987 iværksat på baggrund af 

henvendelser fra Thule Kommune og havde ifølge daværende statsmi-

nister Poul Schlüter til formål at ”gennemgå hele det forlæggende materiale 

og undersøge omstændighederne omkring flytningen og de dermed opståede 

følger og konsekvenser for befolkningen […].” (Folketingstidende, 1986-

                                                           
6 Jf. afsnit 2.2.4.1 forstås sandhed ikke som en objektiv sandhed om, hvordan verdenen ér, men en 
sandhed der kan begrundes med videnskabelige metoder. Eksemplet der da blev nævnt var en 
totalitær regeringsmagt, der kræver, at forskere udlægger en bestemt videnskabelig sandhed, der 
fremmer regeringens politiske synspunkter. Selvom den sandhed, som forskerne finder frem til er 
politisk motiveret, da kommunikeres den stadig i den videnskabelige kode sandt/falsk, og 
argumenterne er baseret i videnskabelig metode (Kneer & Nassehi, 1997). 
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1987, s. 9882). Der ses i kommunikationen forskellige honnørord såsom 

undersøge, historisk, faktiske omstændigheder og oplysning, som gøres brug 

af i denne periode. Her er to eksempler: 

»Det er sagens faktiske forløb, og det er sagens faktiske konsekvenser 

for Thuleboerne, vi nu skal have kortlagt og undersøgt.« 

(Folketingstidende, 1986-1987, s. 9880-9882). 

»Jeg synes, at det er en interessant historisk oplysning, der er 

kommet frem. Men jeg kan ikke se nogle konsekvenser. Det fører ikke 

til, at sagen kan gå om.« (Larsen J. , 1996) 

Disse honnørord indtager en bestemt plads i kommunikationen, og ud-

peges som afgørende for, at regeringen kan tage en beslutning. Den of-

ficielle undskyldning og de tilhørende erstatningskrav formuleres i 

denne periode som illegitim, fordi der ifølge regeringen ikke foreligger 

tilstrækkelig evidens for de historiske omstændigheder omkring 

flytningen. Et eksempel herpå er et folketingssvar fra daværende stats-

minister Poul Schlüter den 1. april 1987: 

»Jeg vil advare […] imod at stå fast på, at Thule-sagen skal løses ud 

fra rent juridiske retsprincipper, for så er der ikke meget at komme 

efter. Det ville jeg fraråde, at man skulle begrænse sig til. Det er 

sagens faktiske forløb, og det er sagens faktiske konsekvenser for 

Thuleboerne, vi nu skal have kortlagt og undersøgt. Så kan vi alle 

sammen tage stilling til, om vi i sagens anledning føler, at der er 

supplerende foranstaltninger, vi bør tilbyde.« (Folketingstidende, 

1986-1987, s. 9880-9882). 

Fordi de historiske omstændigheder om flytningen af thuleboerne ikke 

er undersøgt endnu, kan regeringen ikke tage stilling til, hvorvidt der 

bør tilbydes supplerende foranstaltninger. Det faktiske forløb og dennes 

faktiske konsekvenser gøres til genstand for kommunikationen og dukker 

op som determinanter for, om der bør tilbydes en undskyldning eller ej. 

På dette tidspunkt mangler der dog viden om disse, hvorfor denne 

beslutning ikke kan afgøres endnu. Derfor skal regeringen først ind-
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samle viden. I sagsdimensionen ses det således, hvordan viden markeres 

og gøres til genstand for kommunikationen. Viden optræder dermed på 

den markerede side af forskellen, hvormed der samtidig opstår en 

umarkeret side i kommunikationen (Andersen N. Å., 1999, s. 110). Ud-

over at klarlægge omstændighederne, iagttages det dog ikke, hvilken 

viden der skal tilvejebringes før undskyldningen konstrueres som hen-

holdsvis legitim eller illegitim. Det iagttages udelukkende, at statsmini-

ster anser viden, som det element, der skaber nye muligheder for at 

handle – altså at tage en beslutning om, hvorvidt der skal undskyldes 

eller ej. Den fremtidige beslutning kan altså gå begge veje baseret på den 

viden, der måtte fremkomme: Regeringen kan på baggrund af viden be-

slutte sig for at undskylde, men regeringen kan på baggrund af viden 

også beslutte sig for ikke at undskylde. Således knyttes denne viden 

altså både an til en legitimering såvel som en illegitimering af den offi-

cielle undskyldning. Omvendt kan manglende viden opstilles som mod-

begreb til viden. Hvor viden knytter an til en fremtidig beslutning, da 

umuliggør manglende viden en beslutning. Først når yderligere viden 

står til rådighed i fremtiden, bliver det muligt for regeringen at beslutte 

sig. Denne distinktion mellem viden og manglende viden illustrerer vi i 

figur 5 herunder. I figuren har vi indsat både legitimering og illegitime-

ring af den officielle undskyldning, da viden knytter an til begge. 

  

Viden 
Manglende vi-

den 

  

Legitimering/illegitimering 

af undskyldning 

Figur 5: Sagsdimension 

 

Dermed ses det, hvordan tidsdimensionen desuden også er fremtræ-
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dende i ovenstående citat. Det iagttages således, hvordan 

statsministeren netop skyder beslutningen ud i fremtiden. 

Statsministeren anser ikke den nuværende viden som tilstrækkelige – 

omstændighederne skal regeringen først ”have kortlagt og undersøgt,” 

som han formulerer det (Folketingstidende, 1986-1987, s. 9880-9882). 

Derpå kan der besluttes en beslutning i fremtiden. Hvad vi iagttager er 

altså, at statsministeren beslutter sig for ikke at beslutte sig i nutiden. 

Gennem denne beslutning indstiller han dog, at regeringen, når ”sagens 

faktiske konsekvenser for Thuleboerne [er] kortlagt og undersøgt” 

(Folketingstidende, 1986-1987, s. 9880-9882), vil beslutte sig på bag-

grund af den fremtidige viden; netop fordi beslutninger indstiller for-

ventninger til senere beslutninger (Andersen N. Å., 2001, s. 10). 

Senere i 1995 er den føromtalte undersøgelse, den såkaldte Ziegler-

rapport, færdiggjort. Denne undersøgelse konkluderer, at flytningen af 

thuleboerne skete frivilligt. Det grønlandske landsting og Thule Kom-

mune afviste dog denne konklusion og krævede i en fællesudtalelse en 

officiel undskyldning fra den danske regering såvel som økonomisk 

kompensation for flytningen (Ritzaus, 1995). I denne forbindelse rejste 

daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Poul Schlüters efter-

følger, til Thule Kommune i selskab med den grønlandske landsstyre-

formand. Under møder afviste statsministeren de økonomiske krav og 

påpegede, at ”formålet med mit besøg er at få flere oplysninger.” (Mejlhede, 

1995). Dermed gentager statsminister Poul Nyrup Rasmussen den 

tidligere statsminister Poul Schlüters kommunikation om manglende 

viden. Viden, markeret i kommunikationen som oplysninger, opstilles 

atter som tema for kommunikationen og stilles som betingelse for at 

kunne tage en beslutning i fremtiden; beslutningen gøres kun mulig af, 

at der skabes mere viden om fortiden i fremtiden. Således forskyder 

Nyrup, ligesom Schlüter, beslutningen temporalt. Videns modbegreb 

kan atter engang defineres som manglende viden. 

Hvor Ziegler-rapporten konkluderede, at flytningen var sket med 

thuleboernes samtykke, viste et nyfundet historisk dokument i 1996, at 
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flytningen i stedet var sket under eksternt pres fra USA. I den 

forbindelse udtalte daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen 

følgende: 

»Jeg synes, at det er en interessant historisk oplysning, der er 

kommet frem. Men jeg kan ikke se nogle konsekvenser. Det fører ikke 

til, at sagen kan gå om.« (Larsen J. , 1996). 

Atter gøres viden, repræsenteret ved begrebet oplysning, til temaet for 

kommunikationen. Det er viden, der iagttages som den markerede side 

af forskellen i kommunikationen. Denne gang kan viden dog specifice-

res mere konkret i sin anknytning til undskyldningen; det synes, at hver-

ken den viden, der blev produceret i Ziegler-rapporten, der konklude-

rede, at flytningen skete frivilligt, eller de nyfundne dokumenter, der 

påpeger, at flytningen skete under pres, altså legitimerer 

undskyldningen. Det forekommer at en legitimering af den officielle 

undskyldning er umulig på præmissen om den fremkomne viden. 

Det gennemgående i denne fase er dog, at viden sættes som en for-

udsætning for både at kunne undskylde, men samtidig også at kunne 

afvise at undskylde. Det er dog den viden, der fremkommer, der er af-

gørende for at beslutningen falder til den ene eller den anden side. 

Undersøgelser af og klarlægning af historien er begge måder, der kan 

være med til at konstruere den officielle undskyldning som legitim eller 

illegitim. 

Semantikken i denne fase distingverer altså ikke mellem den legitime 

undskyldning og den illegitime undskyldning. Hvor viden knytter an til, at 

der kan træffes en beslutning om, hvorvidt der bør undskyldes eller ej, 

da ses det, at viden knytter an til både en illegitimering og en 

legitimering af den officielle undskyldning. Gennemgående for fasen, er 

at en legitim undskyldning er en beslutning, der kan overbringes på 

baggrund af oplysninger og faktiske omstændigheder, her forstået som sand 

viden, ligesom det også gør sig gældende for en illegitim undskyldning. 

Forskellen er dog, at en illegitimering af den officielle undskyldning 
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også kan relateres til mangel på viden, mens en legitimering ikke kan 

gives på baggrund af manglende viden. Kun viden legitimerer 

undskyldningen, mens både viden og manglende viden illegitimerer 

den. Sådan viden frembringes gennem rapporter, undersøgelser eller hi-

storiske dokumenter, der fremlægger historiske begivenheder som 

sande og dermed andre udlægninger af historien som falske. 

I regeringens kommunikation af 1997 begynder vi at kunne se, hvor-

dan den videnskabelige semantik akkompagneres af andre semantikker. 

Kort forinden, den 20. december 1996, har en gruppe af thuleboerne lagt 

sagt an mod det danske statsministerium og kræver en undskyldning 

såvel som økonomisk erstatning, og regeringens kommunikation får i 

perioden herefter større fokus på retslige og økonomiske tematikker. 

Hidtil har konstruktionen af den officielle undskyldning som enten le-

gitim eller illegitim knyttet an til det videnskabelige funktionssystem, 

og der kondenseret mening i den officielle undskyldning i relation til 

honnørord såsom historisk, faktisk og undersøgelse. I overgangen til fase to 

iagttager vi derved en forskydning af begreberne. Vi kan ikke direkte se 

en udskiftning af de videnskabelige begreber, men vi kan dog iagttage 

en tilføjelse af nye begreber, der knytter an til den officielle und-

skyldning i regeringens kommunikation. Dette vil vi se nærmere på i det 

følgende afsnit. 

 

3.2 Fase 2: Retsstridighed og økonomiske overvejelser, 

1997-1999 

I det forrige afsnit blev det fremanalyseret, hvordan regeringens kom-

munikation abonnerede på en videnskabelige semantik i relation til kon-

struktionen af den officielle undskyldning som henholdsvis legitim og 

illegitim. Som det blev nævnt i slutningen af sidste afsnit (jf. afsnit 3.1), 

kan vi dog se, hvordan de videnskabelige tematikker i kommunikation 

gøres selskab af også økonomiske og retslige tematikker fra begyndelsen 

af 1997. Disse tematikker fremkommer i kommunikationen ikke længe 

efter en gruppe thuleboerne har lagt sag an mod det danske statsmini-
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sterium med kravet om en undskyldning og økonomisk kompensation 

for blandt andet flytningen. I dette afsnit ser vi nærmere på disse tema-

tikker, og det fremanalyseres, hvordan regeringens kommunikation for-

uden en videnskabelig semantik ligeledes gør brug af andre former for 

mening, der gentages, og som knytter an til det økonomiske og retslige 

funktionssystem. Vi ved allerede, at det videnskabelige, det økonomiske 

og det retslige funktionssystem arbejder i henholdsvis koden 

sandt/falsk, betale/ikke betale og ret/uret (jf. afsnit 2.2.4.1). I den anden 

fase, som fremanalyseres i dette afsnit, kan vi iagttage, hvordan den 

danske regering ofte begrunder sine beslutninger ved at knytte an til 

disse funktionssystemer og derved også disse koder. Kommunikatio-

nen, der indleder fase 2, har et særligt fokus på thuleboernes sagsanlæg 

mod det danske statsministerium, og vi kan i starten af fase 2 iagttage, 

hvordan der er opstået en ny forestilling om, at det er det danske retssy-

stem, der skal have lov til at behandle sagen, hvorfor spørgsmålet om en 

officiel undskyldning slet ikke er et anliggende for regeringen selv. End-

videre kan vi i denne fase desuden iagttage, hvordan regeringen udlæg-

ger danske finansieringer i Grønland som et argument for, hvorfor der 

ikke bør undskyldes: finansieringerne konstrueres i kommunikationen 

som en slags stedfortræder for undskyldningen. Vi iagttager altså, hvor-

dan der opstår en forestilling i regeringen om, at domstolene skal tage 

sig af undskyldningsspørgsmålet, men også at finansieringer kan træde 

i stedet for en undskyldning. Til dette fremkommer en række nye hon-

nørord i kommunikationen, som vi ikke kunne iagttage i fase 1. Sådanne 

honnørord indbefatter eksempelvis retlig, retsstridig, fejltagelser, men-

neskerettigheder, ugerning og involvering. Disse honnørord tjener alle til en 

meningskondensering af den officielle undskyldning som legitim eller 

illegitim, og kan blandt andet observeres i en række eksempler:  

”[…] I denne situation finder regeringen, at det vil være forkert at 

foregribe den retlige behandling af disse komplicerede spørgsmål 

[om at give en undskyldning].« (Petersen, 1997);  

”[…] Landsretten fastslår, at danske myndigheder dengang 
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handlede retsstridigt[...]” (Rasmussen & Motzfeldt, 1999);  

”Hvis vi virkelig skulle til at undskylde alle fortidens fejl-

tagelser, så kunne vi ikke lave andet resten af året. For mig er det 

afgørende, at vi i dag er et land, der i international politik kæmper 

for overholdelsen af menneskerettighederne.” (Mose, 1998);  

”Slaveri repræsenterer en af menneskehedens værste ugerninger.” 

(Petersen, 1998);  

”[…] Jeg finder det imidlertid ikke meningsfuldt, at personer, der 

ikke personligt har været involveret i slavehandel, skal undskylde 

over for personer, der ikke har været udsat derfor.” (Petersen, 

1998). 

Som nævnt ovenfor opstår der i begyndelsen af 1997 en forestilling hos 

regeringen om, at det danske retssystem skal have lov til at behandle 

den verserende retssag, som kort forinden var blevet anlagt af thulebo-

erne mod den danske stat; at undskylde inden ville være at tage forskud 

på rettens afgørelse. En sådan forestilling kommer særlig til syne i da-

værende udenrigsminister Niels Helveg Petersen svar på et spørgsmål 

fra Folketingets udvalg vedrørende Grønlandslove. Spørgsmålet angår, 

hvilke skridt der skal tages i forhold de erstatningskrav, inklusive kravet 

om en officiel undskyldning, som thuleboerne kræver i retten. I svaret 

kan man observere en anderledes konstruktion af den officielle und-

skyldning fra regeringen, end den som vi har iagttaget hidtil i fase 1 (jf. 

afsnit 3.1). Niels Helveg Petersen svarer: 

»I den erstatningssag, som en gruppe af Thule-beboerne den 20. 

december 1996 har anlagt ved Østre Landsret mod Statsministeriet, 

har sagsøgerne rejst spørgsmål om det retlige grundlag for 

beslutningsprocessen i forbindelse med befolkningsflytningen. I 

denne situation finder regeringen, at det vil være forkert at foregribe 

den retlige behandling af disse komplicerede spørgsmål.« (Petersen, 

1997) 

I ovenstående kan man se, hvordan regeringen afventer domstolens af-
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gørelse i den verserende retssag; undskyldningen forekommer derfor il-

legitim i nutiden, fordi en undskyldning er at foregribe domstolens af-

gørelse. Det iagttages dermed, hvordan Helveg Petersen udskyder be-

slutningen om den officielle undskyldning til et tidspunkt ude i fremti-

den. Dermed konditioneres kommunikationen i en tidslig dimension og 

skaber en distinktion mellem fremtid og fortid. Idet regeringen kommu-

nikerer ”det vil være forkert at foregribe den retlige behandling […]” 

konstruerer den hermed undskyldningen som illegitim i nuet, fordi det 

ville være fejlagtigt at tage forskud på fremtidens retlige afgørelse – en 

afgørelse som foretages på baggrund af fortidens hændelser. Derudover 

kan det observeres, at regeringen i samme ombæring beslutter at lade 

beslutningen om en officiel undskyldning hvile på en instans uden for 

dem selv - ”Østre Landsret” – hvormed kommunikationen også kan an-

ses som konditioneret i socialdimension. Konditioneres kommunikatio-

nen igennem socialdimensionen skabes distinktion os/dem (Andersen 

N. Å., 1999, s. 144). I dette tilfælde ser vi således, hvordan regeringen 

opstiller sig selv i forhold til sin omverden og distingverer mellem sig 

selv og Østre Landsret. Derved ser vi distinktionen regering/Østre 

Landsret. Hermed konstrueres en beslutning om at undskylde som ille-

gitim, men selveste den officielle undskyldning konstrueres hverken 

som legitim eller illegitim i nuet, men kommunikeres som et fænomen, 

der først kan tages stilling til, når det retslige system har truffet en afgø-

relse og ikke før. Derved kan vi altså iagttage, hvordan regeringens kom-

munikationen konditioneres i den tidslige og sociale dimension og i 

samme ombæring knytter an til det retslige funktionssystem og dennes 

kode ret/uret. Således konstruerer regerings kommunikation den offi-

cielle undskyldning som noget, der skal legitimeres uden for dem selv, 

nemlig ved rettergang. Den saglige dimension synes også at lade sig 

fremkomme, idet præmissen for hvorvidt den officiel undskyldning er 

legitim eller ej, hviler på ”den retlige behandling” – altså en behandling, 

som skal vurdere, hvorvidt der er belæg for at opfylde de fremsatte krav 

fra thuleboerne, herunder en officiel undskyldning. Kommunikationen 

konditioneret i sagsdimensionen skaber således en distinktion mellem 
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henholdsvis ”retlig behandling” og ”anden behandling”. Vi kan på bag-

grund af ovenstående opstille følgende tre illustrationer for tids-, social- 

og sagsdimensionen, henholdsvis figur 6, figur 7 og figur 8. Figur 6 viser 

således, hvordan fremtid og fortid kløves i to af nutiden. I fortiden 

finder vi fortidens hændelser, det vil sige flytningen af thuleboerne, 

mens den retslige afgørelse findes i fremtiden. Fordi den retslige afgø-

relse indikeres i fremtiden konstrueres undskyldningen som illegitim i 

nutiden. I socialdimensionen iagttages det, hvordan regeringen ikke kan 

tage stilling til, hvorvidt der skal gives en officiel undskyldning, hvorfor 

den konstrueres som illegitim. Dette er et spørgsmål for Østre Landsret 

at besvare. I sagsdimensionen iagttages det, hvordan den officielle hver-

ken fremstår legitim eller illegitim, men dog indikerer, at en retslig be-

handling er den rigtige form for behandling i dette sagsforhold. 

 

        

Fremtdig 

retslig 

afgørelse 

Fortides 

hændeler 
 Regering 

Østre 

Landsret 
 

Retlig 

behandling 

Anden 

behandling 

         

Illegitimering af 

undskyldning 
 
Illegitimering af 

undskyldning 
 

Legitimering/illegitimering 

af undskyldning 

Figur 6: 

Tidsdimension 

 Figur 7: 

Socialdimension 

 
Figur 8: Sagsdimension 

 

Det kan dermed iagttages, at konditioneringen af beslutningen om den 

officielle undskyldning skaber en bestemt meningskondensering i fæno-

menet. Den officielle undskyldning er betinget af en fremtidig afgørelse, 

som skal gives på baggrund af en ekstern myndigheds beslutning, i 

dette tilfælde Østre Landsret, og forholdene forinden den officielle und-

skyldning skal undergå en retlig behandling. Konditioneret i de tre me-
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ningsdimensioner kondenseres der altså mening i den officielle und-

skyldning, der alle knytter sig til det rettens funktionssystem. 

Også i 1998 i forbindelse med 150-årsdagen for frigørelsen af de sla-

vegjorte i Dansk Vestindien og dermed slaveriets ophør på øerne, ud-

talte regeringen sig om den officielle undskyldning. Også her kan vi 

iagttage, hvordan den officielle undskyldning konstrueres som illegitim 

i forhold til koden ret/uret. Dette kommer således til udtryk i følgende 

citat fra Jørgen Estrup, Folketingsmedlem for det daværende regerings-

parti Radikale Venstre: 

»Hvis vi virkelig skulle til at undskylde alle fortidens fejltagelser, så 

kunne vi ikke lave andet resten af året. For mig er det afgørende, at 

vi i dag er et land, der i international politik kæmper for 

overholdelsen af menneskerettighederne.« (Mose, 1998) 

Regeringens kommunikation konditioneres her igennem tidsdimensio-

nen, hvilket tillader kommunikationen at skildre sin nutid i forskellen 

mellem fortid og fremtid. Fortidens fejltagelser er for talrige til at kunne 

undskylde for det i nutiden og i fremtiden, for så ville det at undskylde 

være det eneste, regeringen kunne foretage sig. Nutiden iagttages her-

med som en skildring mellem alle de fejltagelser, der er blevet begået, 

og kampen for at overholde menneskerettighederne. Beslutningen om 

ikke at give en officiel undskyldning forkastes hermed med henblik på, 

at Danmark i dag kæmper for, at menneskerettighederne bliver over-

holdt, og at fortiden indeholder for mange fejltagelser til, at der kan und-

skyldes for dem. Derved placeres fortidens fejltagelser i netop fortiden. 

Undskyldningen bliver på den måde konstrueret som illegitim, fordi 

undskyldningerne hører fortiden til, og fordi Danmark i nutiden ”kæm-

per for overholdensen af menneskerettighederne,” er der intet at undskylde 

for i nutiden. Endvidere kan vi også i sagsdimensionen se, hvordan 

overholdelsen af menneskerettigheder markeres og gøres til genstand for 

kommunikationen. Overholdelsen af menneskerettigheder kan også 

forstås som ret, og ses optræde på den markerede side af forskellen, 

hvortil der samtidig opstår en umarkeret side. Som Estrup udtaler er det 
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overholdelsen af menneskerettighederne, der er af afgørende betydning. 

En officiel undskyldning er ifølge regeringen derfor ikke det afgørende 

i dag, fordi Danmark i samme ombæring, som de kæmper for 

menneskerettigheder, dermed ikke gentager fortidens fejltagelser. Fejl-

tagelser opstilles derfor som overholdelse af menneskerettigheders 

modbegreb; et modbegreb der også kan forstås som uret. Dermed iagt-

tager vi en distinktion mellem ret og uret eller overholdelse af menne-

skerettigheder/fejltagelser som illustreret herunder:  

  

Overholdelse 

af menneske-

rettigheder 

Fejltagelser 

  

  

Illegitimering af 

undskyldning 

Figur 9: Sagsdimension 

Regeringen kommunikerer, at det ”[…] er det afgørende, at vi i dag er et 

land, der i international politik kæmper for overholdelsen af menne-

skerettighederne” hvilket indikerer, at menneskerettighederne, som 

skelner ret fra uret, er det afgørende at kæmpe for, og fungerer i denne 

situation som et belæg for, ikke at skulle undskylde for fortidens 

hændelser. Således fungerer nutidens skærpede fokus på menneskeret-

tighederne som en erkendelse af, at der er et fokus på, hvad der er ret og 

uret, hvilket knytter regeringens kommunikation om den officielle und-

skyldning an til rettens funktionssystem. På den måde kondenseres der 

mening i den officielle undskyldning, således at hvis der handles i over-

ensstemmelse med, hvad der erkendes som ret, da konstrueres den offi-

cielle undskyldning som illegitim. 

Det iagttages dertil hvordan daværende udenrigsminister Helveg 
Petersen også i 1998 ligeledes udtaler sig om en officiel undskyldning til 
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befolkningen på Jomfruøerne på baggrund af Danmarks rolle i den in-
ternationale slavehandel i det 17. og 18. århundrede. Atter ses det, hvor-
dan ret og uret indføres i kommunikationen – denne gang dog i relation 
til placering af ansvar. Som svar på et spørgsmål i Folketinget, om hvor-
for den danske regering ikke vil give en ”symbolsk undskyldning for 
slaveriet og slavehandlen” svarede udenrigsministeren som følger: 

»Slaveri repræsenterer en af menneskehedens værste ugerninger. 
[…] Jeg finder det imidlertid ikke meningsfuldt, at personer, der ikke 
personligt har været involveret i slavehandel, skal undskylde over 
for personer, der ikke har været udsat derfor.« (Petersen, 1998) 

Udenrigsministeren fremstiller i ovenstående citat slaveriet som en uret, 
forstået af udtrykket menneskehedens værste ugerninger. Endvidere 
omtaler han her den personlige involvering i slavehandlen som en de-
terminant for, hvorvidt en undskyldning bør gives eller ej. Altså 
iagttages det, hvordan Helveg Petersen taler om placering af ansvar gen-
nem involvering, og dette ansvar fremstilles i forhold til den uret som er 
begået. Dermed kan vi iagttage, hvordan ansvarsplacering gøres til et 
tema for kommunikationen og helt konkret ansvarsplacering i forhold 
til uretten forstået som slavehandel. Således konstrueres den officielle 
undskyldning altså som illegitim i lyset af, at ansvaret ifølge udenrigs-
ministeren ikke kan placeres hos personer, der ”ikke personligt har været 
involveret i slavehandlen […]” (Petersen, 1998), og de dermed intet ansvar 
her. Vi iagttager altså, hvordan intet personligt ansvar markeres i 
kommunikationen i anknytningen til konstruktionen illegitimeringen af 
den officielle undskyldning. På den umarkerede side af forskellen op-
står samtidig personligt ansvar som modbegreb til intet personligt ansvar. 
Dette kan illustreres således: 

  

Intet 

personligt 

ansvar 

Personligt 

ansvar 

Illegitimering af und-

skyldning 

Figur 10: Sagsdimension 
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En præcis gengivelse af denne formulering af sit folketingssvar gav Hel-

veg Petersen endvidere i en kronik i Politiken, og vi ser altså en 

gentagelse af denne kommunikation: 

»[…] Jeg finder det imidlertid ikke meningsfuldt, at personer, der 

ikke personligt har været involveret i slavehandel, skal undskylde 

over for personer, der ikke har været udsat derfor.« (Petersen, 1998) 

I 1999 finder vi i regeringens kommunikation om den officielle und-

skyldning en tilsvarende distinktion mellem ansvar og intet ansvar, og 

vi iagttager således atter engang, hvordan denne type kommunikation 

fremsættes i konstruktionen af den officielle undskyldning som enten 

legitim eller illegitim. På dette tidspunkt er thuleboernes sagsanlæg mod 

den danske stat netop kommet til en afslutning ved Østre Landsret, som 

dømte, at Thule Air Base var blevet lovligt etableret, men at thuleboerne 

var blevet tvangsflyttet og derfor var erstatningsberettigede (jf. afsnit 

1.4.1). I forbindelse med dommen udtalte retsordføreren fra regerings-

partiet Radikale Venstre Elisabeth Arnold sig om ansvar, eller skyld, som 

følger: 

»Sagsøgerne [thuleboerne] har fået oprejsning i retten, og det glæder 

mig, men vi kan ikke genoplive tidligere statsministre; hverken 

Nyrup eller jeg kan påtage os den kollektive skyld. Så kunne 

undskyldningen for den sags skyld lige så godt komme fra 

dronningen, der i 1953 blot var prinsesse.« (Mose, 1999) 

I citatet oven for iagttager vi, hvordan Arnold omtaler skyld som en for-

udsætning for, at der bør gives en officiel undskyldning. Derved ser vi 

igen, hvordan ansvar, omtalt som skyld, gøres til genstand for kommu-

nikationen. Det iagttages, at Arnold ikke anser det muligt at undskylde, 

fordi hverken hende eller Nyrup kan påtage sig skylden for at flytningen 

skete. Sagt på en anden måde – ansvaret for flytningen af thuleboerne 

kan ikke placeres på deres skuldre, fordi de som personer ikke har gjort 

noget forkert i det historiske sagsforhold. Endvidere er der ikke blot tale 

om skyld eller ansvar, men kollektiv skyld. Her observeres det, at Arnold 

referer direkte til sig selv, jeg, og til statsministeren med navn, Nyrup, og 

ikke referer til deres hverv som henholdsvis folketingsmedlem og 

statsminister – dette med tanke på at søgsmålet blev indgivet mod staten 
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Danmark. Dette skal desuden forstås i forlængelse af Arnolds 

henvisning til dronningen, hvor hun påpeger: ”Så kunne undskyldningen 

for den sags skyld lige så godt komme fra dronningen, der i 1953 blot var 

prinsesse [da flytningen skete].” Sagsdimensionen indikerer her dronning 

og prinsesse, men i sammenligning med Nyrup og Arnold, og dermed 

er det altså dronningen som person, der indikeres, og ikke hverv og titel. 

Lignende den ovenstående konstruktion af den officielle undskyldning 

i forhold til slaveriet, ser vi nu igen et spørgsmål om ansvarsplacering, 

hvilket igen gør regeringens kommunikation om den officielle 

undskyldning til genstand for, hvorvidt der er begået ret eller uret. 

Eftersom hverken Arnold, Nyrup eller Dronningen bærer noget 

personligt ansvar, illegitimeres den officielle undskyldning, som 

illustreret herunder. 

  

Intet per-

sonligt an-

svar 

Personligt 

ansvar 

  

Illegitimering af und-

skyldning 

Figur 11: Sagsdimension 

Undskyldningen ses derfor ikke blot knytte an til, at personen, der und-

skylder, repræsenterer Danmark i kraft af deres titel eller hverv som ek-

sempelvis dronning eller statsminister; det er i stedet den personlige 

skyld der har betydning for, om en undskyldning kan gives. I samme 

ombæring antager kommunikationen også en temporal form. Det iagt-

tages, hvordan Arnold betragter og begrebsliggør fortiden som et 

spørgsmål om skyldighed i nutiden. Fordi ”vi ikke kan genoplive tidligere 

statsministre” og dronningen ”blot var prinsesse” i fortiden og dermed 

uskyldig, kan hverken den nuværende statsminister påtage sig ansvaret 

for afdøde statsministres beslutninger eller dronningen påtage sig 

ansvar i nutiden. 
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I disse ovenstående eksempler på regeringens kommunikation, kan 

man således se, at når kommunikationen konditioneres i henholdsvis 

sags- og tidsdimensionen, så skabes der en kondensering af mening i 

den officielle undskyldning, der udgøres af en adskillelse mellem per-

son, hverv og ansvarsplacering. Det kan udledes, at man ikke kan sætte 

lighedstegn mellem person og hverv. Dette udelukker, at blot fordi man 

bærer titlen af statsminister, så kan man ikke undskylde på tidligere 

statsministres vegne. Undskyldningen lægger sig dermed til personen 

og det personlige ansvar og ikke den titel som den givne person eventu-

elt måtte bære. Dette betyder også, at man som nutidig ansvarshavende 

i et hverv, ikke nødvendigvis er ansvarshavende for fortidige personer 

af samme titel eller hverv. 

Også den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtalte 

sig om Østre Landsrets domfældelse i forbindelse med sagen om thule-

boerne mod staten. Om domsfældelsen udtalte statsministeren 

følgende: 

»Som repræsentant for den danske stat kan jeg kun beklage måden, 

den flytning foregik på. Der blev udøvet et pres på 

fangerbefolkningen. Det har vi nu fået dokumentation for, og det 

kan jeg kun beklage.« (Emborg, 1999) 

Af udtalelsen kan det iagttages, hvordan statsministeren trækker på et 

videnskabeligt tema. På trods af at statsministeren omtaler en 

domsafsigelse, italesætter han denne som dokumentation. Konkret har 

domstolen altså fremlagt dokumentation for, at flytningen af thulebo-

erne skete under pres, og der er dermed skabt en ny viden, der italesæt-

ter dette pres. Det ses således, hvordan statsministeren gør viden, i form 

af dokumentation, til genstand for kommunikationen. Viden markeres 

således i kommunikationen. Hertil opstår der desuden et modbegreb, 

der holder begrebet viden på plads. Dette modbegreb kan opstilles som 

manglende viden, og vi kan dermed iagttage en distinktion mellem viden 

og manglende viden. Således kan det iagttages, hvordan statsministeren 

i stedet for at anskue domstolens afgørelse som et spørgsmål om ret og 
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uret i stedet anser som et spørgsmål om, at der er skabt viden om 

sagsforløbet, og at thuleboerne i 1953 blev presset til at flytte. Derved 

kan vi se, hvordan der i kommunikationen knyttes an til det 

videnskabelig system. Dokumentationen etablerer en sandhed om thu-

leboernes flytning som en tvangsflytning, der skete under pres. Doku-

mentation for at flytningen skete under pres, konstruerer dog ikke en 

undskyldning som legitim i kommunikationen, og viden knytter der-

med an til en illegitimering af den officielle undskyldning. 

Endvidere udtalte Poul Nyrup Rasmussen sig i forbindelse med 

domsafsigelsen sig i de danske medier. Iblandt findes et interview, hvor 

den daværende statsminister bliver spurgt, hvorfor han ikke giver thu-

leboerne ”en undskyldning, når de nu så gerne vil have det” (Meiniche, 

1999). Til dette svarede Nyrup Rasmussen: 

»[…] jeg lagt meget vægt på, at Østre Landsrets afgørelse nu 

danner konklusionen på en mangeårig diskussion, og derfor har 

regeringen og jeg besluttet ikke at anke dommen […]« (Meiniche, 

1999) 

I denne del af Nyrup Rasmussens udtalelse, kan man se, at regeringen 

accepterer dommen fra Østre Landsret angående den retsstridige for-

flytning af thuleboerne. En anerkendelse af rettens dom om en retsstri-

dig forflytning af thuleboerne kan også anses som en anerkendelse af, at 

der er blevet begået en uret i måden hvorpå flytningen af thuleboerne 

foregik. Ved denne anerkendelse markerer regeringen dermed uret i sin 

kommunikation vedrørende den officielle undskyldning, hvormed rets-

lig, og dermed ret, må indtræde som modbegreb i iagttagelsen. Med be-

slutning om at acceptere dommen fra Østre Landsret, og dermed ved-

kende sig en retsstridig forflytning af thuleboerne, gives der ikke en 

undskyldning. På baggrund af denne iagttagelse, konstruerer 

regeringen den officielle undskyldning som illegitim ved at markere an-

erkendelsen af en retsstridig forflytning af thuleboerne, og dermed uret, 

i kommunikationen. Denne iagttagelse må opretholdes igennem sit 

modbegreb som i dette tilfælde må være retslig forflytning, hvormed ret 
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indtræder som urets modbegreb. Med denne distinktion betyder det, at 

når anerkendelsen af domsafsigelsen, og dermed uret, gøres til genstand 

for kommunikationen, da konstrueres den officielle undskyldning som 

illegitim i regeringens kommunikation, hvilket kan illustreres således: 
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Figur 12: Sagsdimension 

 

Poul Nyrup Rasmussen blev desuden også adspurgt i de danske medier 

i forbindelse med domsafsigelsen ”hvorfor det er så vanskeligt at sige lige 

netop »undskyld«?” (Meiniche, 1999). Til dette svarede den daværende 

statsminister som følger: 

»[…] For det første gjorde jeg for et par år siden det, at jeg holdt et 

møde med daværende landsstyreformand, Lars Emil Johansen, for 

mellem vore to styrer at finde en løsning på det her spørgsmål. Og 

det fandt vi faktisk. Den indebar blandt andet en aftale om en delvis 

finansiering af en landingsbane i Qaanaaq. Vi var enige om, at der 

derefter ikke fandtes flere udestående spørgsmål i den her sag […]« 

(Meiniche, 1999) 

Som svar på, hvorfor det er vanskeligt at sige undskyld i sagen om 

tvangsflytningen af thuleboerne, iagttages det således, hvordan den da-

værende statsminister benytter en aftale om medfinansiering af en 
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landingsbane i Grønland som argument, for hvorfor Danmark ikke und-

skylder for at have tvangsflyttet thuleboerne i 1953. Som det iagttages, 

fremhæver han medfinansieringen af landingsbanen som et enigheds-

punkt mellem den daværende grønlandske landsstyreformand og ham 

selv, om at der ikke derpå fandtes flere udeståender i denne sag. Heraf 

ses det således, hvordan medfinansieringen ifølge Poul Nyrup Rasmus-

sen har betydning, for hvorfor han ikke mener, at der kan undskyldes. 

Det iagttages derved, hvordan netop finansieringen gøres til genstand 

for kommunikationen, og man kan derved se, hvordan kommunikatio-

nen konditioneres igennem sagsdimensionen, og hvordan finansiering, 

eller betale således markeres i sagsdimensionen. Fordi Danmark allerede 

har betalt gennem medfinansieringen, da konstrueres den officielle 

undskyldning som illegitim. Som modbegreb til finansiering kan opstil-

les begrebet manglende finansiering eller ikke betale, der dermed holder 

begrebet finansiering på plads. Derved opstår distinktionen mellem fi-

nansiering og manglende finansiering. Igennem denne distinktion afspejler 

den økonomiske kode betale/ikke betale sig desuden, og herved 

iagttages det, hvordan kommunikationen knytter an til det økonomiske 

funktionssystem. Igennem denne økonomiske logik umuliggøres den 

officielle undskyldning, da finansieringen her træder i stedet for und-

skyldningen. Regeringen har så at sige betalt for ikke at undskylde, og 

gennem betalingen illegitimeres den officielle undskyldning derved. Vi 

kan illustrere kommunikationen konditioneret i sagsdimensionen som 

følger: 
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Figur 13: Sagsdimension 



JOHNAS LYKKE ESKILDSEN &  
RASMUS LUNDGAARD NIELSEN 

62 
 

 

Indtil videre har vi således set, hvordan regeringens kommunikation 

knytter an til de tre forskellige funktionssystemer; rettens 

funktionssystem, der iagttager gennem forskellen ret/uret; det viden-

skabelige funktionssystem, der iagttager igennem forskellen 

sandt/falsk; og det økonomiske funktionssystem, der iagttager igennem 

forskellen betale/ikke betale. Dette har betydet, at vi i regeringens kom-

munikation har kunnet iagttage forskellige tematikker, der benytter sig 

af netop disse kodninger. Indtil videre er læseren dog ikke blevet præ-

senteret for en egentlig officiel undskyldning. Dette bevæger vi os dog 

over til nu.  

Efter flere gange at have afvist at give en undskyldning for 

flytningen af thuleboerne kan vi i empirien den 2. september 1999 iagt-

tage formuleringen af en officiel undskyldning fra Danmark til thulebo-

erne og hele Grønland. Undskyldningen blev udformet som en fælles-

erklæring mellem Grønlands landsstyreformand Jonathan Motzfeldt og 

Danmarks daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Denne 

undskyldning lyder som følger: 

»Landsretten har den 20. august 1999 afsagt dom i sagen om Thule-

befolkningens flytning i 1953. Landsretten fastslår, at danske 

myndigheder dengang handlede retsstridigt. Flytningen blev 

besluttet og gennemført på en måde og under omstændigheder, som 

indebar et alvorligt indgreb over for befolkningen […] Ingen kan i 

dag gøres ansvarlig for tidligere generationers handlinger for snart 

50 år siden. Men i Rigsfællesskabets ånd og med respekt for 

Grønland og Thules befolkning, vil regeringen på den danske stats 

vegne overbringe en undskyldning - utoqqatserpugut - til Inughuit, 

Thules befolkning og til hele Grønland for den måde, hvorpå 

beslutningen om flytningen blev truffet og gennemført i 1953.« 

(Rasmussen & Motzfeldt, 1999) 

Som det kan observeres af det ovenstående citat, så påpeges det, at ”[…] 

Ingen kan i dag gøres ansvarlig for tidligere generationers handlinger for snart 

50 år siden […]”. Dermed markerer regeringen i sin kommunikation, at 

der ikke kan placeres ansvar for flytningen af thuleboerne, fordi 

flytningen foregik for 50 år siden, hvormed modbegrebet til denne 
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erklæring må være en mulighed for at placere ansvar. Derved opstår 

distinktionen manglende ansvarsplacering/ansvarsplacering. Regeringens 

kommunikation konstruerer således den officielle undskyldning som 

illegitim, når den gør den manglende ansvarsplacering til genstand for 

sin kommunikation. I samme ombæring som det erklæres, at der ikke 

kan gives en officiel undskyld på baggrund af manglende 

ansvarsplacering, påpeges det dog også, at ”[…] regeringen på den danske 

stats vegne overbringe[r] en undskyldning - utoqqatserpugut - til Inughuit, 

Thules befolkning og til hele Grønland […]”, hvilket forekommer i den 

samme kommunikation. Dermed lader det sig vise, hvordan regeringen 

alligevel påtager sig ansvaret og hermed legitimerer den officielle 

undskyldning. Dette viser, at der i konstruktionen af undskyldningen 

opstår et paradoks, da både en fraskrivelse af ansvar og ansvars-

placering ved regeringen optræder i kommunikationen samtidig. Ved at 

regeringen på den ene side påtager sig ansvar, men samtidig påpeger, 

at ingen i dag kan være ansvarlige føres ansvarsplaceringen alligevel ind 

på den manglende ansvarsplacerings område. Dette paradoks kan illu-

streres som et re-entry, hvor distinktionen manglende ansvarsplace-

ring/ansvarsplacering træder ind i sig selv. 

   

 
Manglende 

ansvarsplacering 
Ansvarsplacering 

   

   

Manglende 

ansvarsplacering 
Ansvarsplacering  

   

   

   

Figur 14: Re-entry Legitimering af 

 undskyldning 
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Endvidere bliver der i kommunikationen af regeringen markeret en be-

stemt måde, som ligger til grund for netop undskyldningen. I fælleser-

klæringen står der således: ”Flytningen blev besluttet og gennemført på en 

måde og under omstændigheder, som indebar et alvorligt indgreb over for 

befolkningen.”  (Rasmussen & Motzfeldt, 1999). Denne måde omtales 

tidligere i samme fælleserklæring, hvor der står skrevet: 

»Landsretten har den 20. august 1999 afsagt dom i sagen om Thule-

befolkningens flytning i 1953. Landsretten fastslår, at danske 

myndigheder dengang handlede retsstridigt. Flytningen blev 

besluttet og gennemført på en måde og under omstændigheder, som 

indebar et alvorligt indgreb over for befolkningen.« (Rasmussen & 

Motzfeldt, 1999) 

Det ses her, at regeringen ikke selv har afgjort om flytningen skete uret-

mæssigt, men at det i stedet er det retslige system gennem landsretten, 

der har lavet denne afgørelse. Regeringen benytter sig blot af det 

retsliges systems kode til at forklare sin beslutning om at undskylde. På 

den måde sagliggøres beslutningen i kommunikationen ved at lade be-

slutningen fremstå som et imperativ fra rettens funktionssystem. Rets-

stridighed, som også kan betegnes uret, gøres her til temaet for kommu-

nikationen, og måden hvorpå flytningen af thuleboerne foregik på defi-

neres i forhold til netop uret. Det er altså uret, der kan ses markeret i 

kommunikationen, mens ret derimod ekskluderes. Derved konditione-

res denne iagttagelse gennem sagsdimensionen, og den distinktion der 

iagttages i denne dimension er uret/ret. Fordi der er begået en uret legi-

timeres den officielle undskyldning. Dette kan illustreres som følger: 

  

Uret Ret 

  

Legitimering af und-

skyldning 

Figur 15: Sagsdimension 
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Vi har igennem dette afsnit fremanalyseret, hvordan den danske rege-

rings kommunikation gør brug af forskellige semantikker i sin kommu-

nikation om den officielle undskyldning. Empirisk kunne vi i starten af 

denne fase iagttage, at thuleboerne lagde sag an mod Danmark i 

forbindelse med deres flytning fra Thule i 1953. Dette markerede også 

introduktionen af nye honnørord i regeringens kommunikation om den 

officielle undskyldning. Gennemgående for denne fase har vi således 

set, hvordan kommunikationen i særdeleshed gør benytter sig af en rets-

lig semantik. Denne har dog ikke erstattet den videnskabelig semantik, 

som vi kunne iagttage blev benyttet i fase 1, men den har i stedet gjort 

den følge i fase 2, ligesom kommunikationen også abonnerer på en øko-

nomisk semantik. Der er således identificeret en økonomisk, en viden-

skabelig og en retslig semantik igennem denne anden semantiske fase, 

og det er disse semantikker som kommunikationen gør brug af til at 

konstrueret den officielle undskyldning som enten legitim eller illegi-

tim. 

Vi har således iagttaget, hvordan der i den danske regering i 

begyndelsen af fase 2 eksisterer en forestilling om, at regeringen ikke 

kan undskylde, fordi placering af ansvar i sagen om thuleboerne ikke er 

en funktion, som regeringen kan opfylde. Undskyldningen fremstår så-

ledes som en placering af ansvar, og ved at undskylde ville regeringen 

placere ansvar hos dem selv. Det iagttages eksempelvis, hvordan rege-

ringen ikke ønsker at foregribe domstolenes domsafsigelse og derigen-

nem placering af retsligt ansvar ved at undskylde (Petersen, 1997). Det 

er den retslige behandling og ikke regeringen selv, der skal behandle 

undskyldningsspørgsmålet. Denne retslige semantik kommer også til 

udtryk, ved at regeringens kommunikation kommunikerer om eksem-

pelvis rettigheder, og at overholdelsen af rettigheder i nutiden 

endvidere er med til at illegitimere en undskyldning. Hovedsageligt be-

nyttes den retslige semantik således til at konstruere den officielle und-

skyldning som illegitim; også efter der er faldet dom i sagen thuleboerne 

mod Danmark. På trods af at thuleboerne får medhold i at flytningen i 

1953 skete retsstridigt, afviser regeringen stadig at undskylde med hen-
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visninger til blandt andet enkelte regeringsmedlemmers personlige an-

svar i forhold til flytningen. Her fremstiller regeringen således und-

skyldningen som illegitim på baggrund af, at regeringen havde andre 

medlemmer, da beslutningen om flytningen blev taget, hvorfor de afvi-

ser at ansvaret placeres ved den danske stat, men i stedet ved de enkelte 

personer, der tog beslutningen. I slutningen af fase 2 overbringer den 

danske regering dog en undskyldning til Grønland og thuleboerne. På 

trods af, at det retslige ansvar tidligere i regeringens kommunikation 

ikke bidrog til en legitimering af den officielle undskyldning, benyttes 

det retslige ansvar dog netop til at legitimere den officielle undskyld-

ning i selveste undskyldningen. 

Derved ses der således en begrebsforskydning, hvor det der før kon-

struerede den undskyldningen som illegitim pludselig benyttes til at 

konstruere den som legitim i stedet. Det er umiddelbart også herefter, at 

regeringens kommunikation om den officielle undskyldning atter be-

gynder at ændre karakter. Økonomiske overvejelser og retslige henvis-

ninger viger således pladsen fra år 2000 for en kommunikation, der i 

stedet har videnskaben som sit omdrejningspunkt, og derved identifice-

res begyndelsen på en ny semantisk fase, som vi vil forklare nærmere 

om i det følgende afsnit. 

 

3.3 Fase 3: Historisk klarhed og erindringer om fortiden, 

2000-2005 

Igennem forrige afsnit blev det fremanalyseret, hvordan regeringens 

kommunikation om den officielle undskyldning havde et særligt fokus 

på retslige temaer såvel som videnskabelige og økonomiske, og vi kunne 

derved identificere, hvordan kommunikationen benytter sig af en vi-

denskabelig, økonomisk og retslig semantik. I perioden 2000-2005 

bevæger regeringen sig væk fra tematikker om økonomi og jura og i ste-

det ses gennemgående en brug af videnskabelige argumenter med bru-

gen af koden sandt/falsk gøre sig gældende, og produktionen af viden 

gøres til en forudsætning for, at der kan tages en beslutning om, hvor-
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vidt der bør undskyldes eller ej. Præcis som i fase 1, starter fase 3 med, 

at den danske regering ikke kan hverken undskylde eller afvise at und-

skylde, da regeringen ikke besidder tilstrækkelig viden til at tage en så-

dan beslutning. 

Denne logik ses udfoldet i daværende indenrigsminister Thorkild 

Simonsens folketingssvar på et spørgsmål fra Enhedslistens Søren Søn-

dergaard om, hvorvidt indenrigsministeren ville tage initiativ til en of-

ficiel undskyldning for de danske myndigheders udvisning af jøder til 

Nazityskland: 

»[…] man vil, når den undersøgelse [undersøgelse af de historiske 

omstændigheder om udvisningen af jøder til Nazityskland] 

foreligger, komme med regeringens erklæring om, hvad man skal 

gøre, både om det skal være en undersøgelse eller en undskyldning, 

eller hvad det skal være. Men på nuværende tidspunkt vil vi gerne 

se det hele beskrevet, inden vi udtaler os.« (Simonsen, 2000). 

Det, der ses formuleret i ovenstående citat, er, at manglende viden umu-

liggør en officiel undskyldning, og i det hele taget umuliggør at handle 

på sagen. Dermed forstås det, at viden, i form af den kommende under-

søgelse, kan være med til at legitimere den officielle undskyldning, men 

at regeringen grundet manglende viden udskyder beslutningen om en 

undskyldning ud i fremtiden. Viden markeres her i kommunikationen i 

sagsdimensionen. Regeringen har behov for viden og ikke alt muligt 

andet, for at kunne tage en beslutning om, hvorvidt der skal undskyldes 

”eller hvad det skal være,” som indenrigsministeren formulerer det 

(Simonsen, 2000). Den viden der markeres relateres her til de konkrete 

hændelser om udvisningen af jøderne, og vi har altså ikke at gøre med 

viden om andre ting. 

Endvidere indtager tidsdimensionen også en fremtrædende rolle i 

kommunikationen. I dette tilfælde iagttages det, hvordan manglende 

viden om fortiden i nutiden gøres til et problem for beslutningen om at 

undskylde. Endvidere udskydes denne beslutning til fremtiden, når og 
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efter den rette viden er etableret. Såfremt der skal undskyldes, skal dette 

ske på et oplyst grundlag. Hermed ses det altså, hvordan 

undskyldningen gøres illegitim i nuet, og hvordan det besluttes ikke at 

undskylde i nutiden. Ved at udsætte en beslutning om at give en officiel 

undskyldning til fremtiden, da tages der samtidig en beslutning i nuti-

den om ikke at undskylde. Tilsvarende distinktioner kan ligeledes iagt-

tages i indenrigsministerens kommunikation i følgende svar i 

Folketinget: 

»Der er jo tale om en side af danmarkshistorien, som tilsyneladende 

endnu ikke er beskrevet, og for en, der levede på det tidspunkt, hvor 

det foregik, må jeg nok sige, at det måske er endnu mere rystende. 

Både af hensyn til de ofre og deres familier og af hensyn til os selv 

bør vi selvfølgelig have alt på bordet. Og det er også derfor, 

statsministeren på regeringens vegne har opfordret Centret for 

Holocaust- og Folkedrabsstudier til at forestå en bredt anlagt 

undersøgelse af den del af vores historie.  

Historieforskerne vil få adgang til alt relevant arkivmateriale og 

dermed have mulighed for at undersøge, hvad der skete før, under 

og efter besættelsen og skildre de faktiske hændelser, også dansk 

politik dengang. Når undersøgelsen har bragt klarhed over 

sagsforløbet, vil regeringen udtrykke sin holdning, også i forhold til 

de efterladte […].« (Simonsen, 2000) 

I ovenstående citat konstrueres den officielle undskyldning som legitim, 

såfremt undskyldningen bygger på faktisk viden. Dette udmønter sig en 

i undersøgelse initieret af statsministeren, der skal undersøge de histo-

riske omstændigheder. Gennemgående iagttages altså er behov for mere 

viden for at kunne legitimere en eventuel undskyldning, og det ses, 

hvordan flere honnørord benyttes i kommunikationen såsom klarhed, 

faktiske hændelser, historie og undersøgelse. Disse ses atter benyttet i 2005, 

hvor undersøgelsen om udvisningen af jøderne til Nazityskland er 

blevet færdiggjort. På dette tidspunkt har Anders Fogh Rasmussen af-

løst Poul Nyrup Rasmussen som dansk statsminister. I forbindelse med 
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færdiggørelsen af undersøgelsen udtalte Fogh Rasmussen blandt andet 

følgende: 

»Vi har her at gøre med et dramatisk og mørkt kapitel i Europas og 

Danmarks historie. En officiel undskyldning kan komme på tale.« 

(Sørensen & Schelin, 2005). 

Fogh Rasmussen beskriver i ovenstående citat historien som mørk, og 

det er disse erfaringer af fortiden, der muliggør en officiel undskyld-

ning. Således konstrueres den officielle undskyldning som legitim gen-

nem sagsdimensionen såvel som tidsdimensionen. I sagsdimensionen 

formuleres konkret et mørkt kapitel. Det er den ubehagelige fortid, der 

markeres i kommunikationen og som stilles på indersiden af forskellen 

(Andersen N. Å., 1999, s. 110). Hertil kan opstilles modbegrebet lykkelig 

fortid, som stilles uden for kommunikationen. Deraf forstås det også, at 

der ikke kan overbringes en officiel undskyldning, hvis undskyldningen 

baseres i lykkelige begivenheder, men det er derimod ulykkelige om-

stændigheder som knytter an til, hvorvidt der bør overbringes en officiel 

undskyldning. Endvidere i tidsdimensionen lægger statsministeren i 

nutiden stor vægt på fortiden som udslagsgivende for muligheden for 

at give en undskyldning i fremtiden; sagt på en anden måde er der i 

nutiden gjort erfaringer om fortiden, som skaber forventninger til kom-

munikationen i fremtiden. 

En tilsvarende tidslige og saglige distinktioner kan atter iagttages af 

følgende folketingssvar fra Fogh Rasmussen på, hvorvidt undersøgel-

sen af udvisningen af jøderne til Nazityskland også kunne påvise, om 

medlemmer af andre befolkningsgrupper blev udleveret til Tyskland, 

såvel om statsministeren ville tage initiativ til en officiel undskyldning: 

»Den tidligere regering tog i 2000 initiativ til en undersøgelse af 

det stillede spørgsmål. Der er grund til at afvente resultatet af 

undersøgelsen for at se, om det vil omfatte en udtømmende oversigt 

over sagerne, herunder om der vil kunne foretages opdeling i de 

nævnte kategorier [af befolkningsgrupper]. Det overvejes, hvilke 
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initiativer der vil kunne tages i den anledning.« (Fogh 

Rasmussen, 2005). 

I ovenstående iagttages viden, forstået som undersøgelsens resultater, 

som udslagsgivende for, hvorvidt der bør gives en undskyldning. I sags-

dimensionen konstrueres en eventuel officiel undskyldning, som legi-

tim på baggrund af den viden, der er frembragt gennem undersøgelsen. 

Det er derfor viden, der ses markeret og som holdes på plads af sit mod-

begreb. Modbegrebet her kan opgøres til manglende viden. Det er denne 

konkrete undersøgelses resultater, eller viden om udvisningerne, der 

skaber muligheder for videre kommunikation. Resultaterne af 

undersøgelsen foreligger dog endnu ikke, hvormed beslutningen om, 

hvorvidt der bør undskyldes udskydes til fremtiden. Igen ses det, hvor-

dan oplysninger om fortiden skaber forventninger til videre handling i 

fremtiden. Dermed konstrueres beslutningen om enten at undskylde el-

ler ikke at undskylde, som en beslutning, der bør tages på grundlag af 

viden om fortiden.  

Fogh Rasmussen kom i 2005 endvidere også ind på, hvilken effekter 

en officiel undskyldning har. Fogh Rasmussen udtalte i 2005 for eksem-

pel følgende: 

»Naturligvis kan vi ikke gøre historien om ved at erkende, beklage 

og undskylde på fortidens vegne. Men det har betydning for en 

nation at gå så langt.« (Blüdnikow & Jersild, 2005) 

I ovenstående iagttager han således, at fortiden ikke ændres på bag-

grund af en undskyldning; det har dog en uspecificeret betydning at 

undskylde. Denne betydning konkretiseres nærmere i følgende kom-

mentar: 

»Vi ved af erfaring, at det for at sikre forsoning hjælper at anerkende 

fejl i fortiden - og undskylde på vegne af nationen. […] Vi har set 

tyske ledere undskylde for fejl og kriminelle handlinger foretaget i 

fortiden. Selvfølgelig kan de nuværende ledere ikke holdes 

ansvarlige for beslutninger taget i fortiden. Men for at skabe 
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forbrødring kan det være et værdifuldt bidrag til at skabe fremskridt 

mellem lande, hvis nuværende ledere ville være villige til at 

anerkende sådanne fejl foretaget i fortiden.« (Larsen, Damkjær, & 

Staun, 2005). 

Effekterne af den officielle undskyldning udpeges således at være for-

brødring og fremskridt mellem lande. I Fogh Rasmussens blik dukker den 

officielle undskyldning altså op som et middel til at gøre op for fejl, der 

er foretaget i fortiden for at skabe fremskridt i fremtiden. Som Fogh 

Rasmussen nævner i forrige citat ”kan vi ikke gøre historien om ved at […] 

undskylde,” men undskyldningen ses dog at tjene til formålet om at skabe 

forsoning. Dette står i kontrast til regeringens kommunikation, som den 

blev iagttaget i fase 2, hvor fortidens fejltagelser isoleres i fortiden, 

hvormed den officielle undskyldning konstrueres som illegitim (se 

afsnit 3.2, s. 57). Som Fogh Rasmussen nævner i forrige citat ”kan vi ikke 

gøre historien om ved at […] undskylde,” men undskyldningen ses dog at 

tjene til formålet om at skabe forsoning. Dertil gøres andre landes ledere, 

her tyske lederes, erfaringer med at undskylde til genstand for 

kommunikationen. Disse erfaringer placeres ligeledes i nutidens fortid. 

Dermed dukker fortiden op som en erfaringshorisont, der skildrer 

undskyldningen som et værktøj til forsoning. En beslutning om at 

undskylde i nutiden rettes altså mod fremtiden; undskyldningen skaber 

en forventning om forsoning. Denne nutid er dog allerede knyttet til 

fortiden, hvorfra Fogh Rasmussen gør sig en række erfaringer fra 

lignende omstændigheder, hvor han netop har iagttaget forsoning som 

et resultat af undskyldningen. Dermed ville en beslutning om at und-

skylde ikke tages ud af det blå, men basere sig på tidligere erfaringer, 

det vil altså sige viden om fortiden. Således iagttages det, hvordan und-

skyldningen både retter sig mod fortiden såvel som fremtiden. En frem-

tidig undskyldning legitimeres altså af fortidens erfaringer. Endvidere 

iagttages der i citatet ovenfor desuden, hvordan ansvarlighed gøres til 

et tema for kommunikationen: ”Vi har set tyske ledere undskylde for fejl og 

kriminelle handlinger foretaget i fortiden. Selvfølgelig kan de nuværende ledere 

ikke holdes ansvarlige for beslutninger taget i fortiden.” (Larsen, Damkjær, & 
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Staun, 2005). Ansvarlighed formuleres her som noget, der kun kan 

placeres ved de personer, der har haft beslutningskraft i fortiden, og 

altså ikke nutidens ledere. Denne iagttagelse er meget lig Elisabeth 

Arnolds iagttagelse i fase 2, hvor det ligeledes blev nævnt, at ansvaret 

lægger sig til fortidens beslutningstagere (jf. afsnit 3.2, side 56). Alligevel 

adskiller Arnolds iagttagelse i fase 2 og Fogh Rasmussens iagttagelser 

sig dog fra hinanden, da Fogh Rasmussen betragter det som legitimt at 

undskylde på trods af, at de, der i så fald undskylder, ikke bærer et 

personligt ansvar. Det illegitimerer altså ikke længere undskyldningen, 

at der ikke kan placeres et personligt ansvar, hvilket er ulig tidligere, 

hvor manglende ansvarsplacering i nutiden umuliggjorde en 

undskyldning. I fase 2 knyttede ansvarsplacering an til undskyldningen, 

hvilket det altså ikke ses gøre længere. I stedet fremstår undskyldningen 

som en måde til at erkende fortiden som deraf skaber forsoning for 

fremtiden. Det der markeres er altså viden. Det som står på ydersiden af 

forskellen og som modbegreb til viden kan endnu engang opstilles som 

manglende viden. Hvor der før har været tvivl om fortiden grundet 

manglende viden, er der nu blevet skabt viden gennem undersøgelser. 

Dermed iagttages altså distinktionen viden/manglende viden. 

Denne distinktion kan ligeledes iagttages af den undskyldning for 

afvisningen af jøderne, som Anders Fogh Rasmussen overbragte i en tale 

ved et arrangement i forbindelse med 60-årsdagen for afslutningen af 

Anden Verdenskrig i 2005. I talen formuleres undskyldningen som et 

spørgsmål om, at der nu er skabt viden, der fordrer en erkendelse af, at 

danske myndigheder var ansvarlige for udvisningen af jøderne til Nazi-

tyskland. Dette kommer særligt til udtryk i følgende citat: 

»Det [at danskere mistede livet under Anden Verdenskrig] kan være 

tungt at tænke på. Værre er, at vi i dag ved, at danske myndigheder 

i nogle tilfælde var medvirkende til at udvise folk til lidelse og død i 

koncentrationslejrene. Det var personer, der søgte tilflugt her i 

landet fra de nazistiske forfølgelser af det jødiske folk. Danske 

myndigheder udleverede disse mennesker til nazisterne. 
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Også andre, uskyldige mennesker blev med danske myn-

digheders aktive medvirken overladt til en uvis skæbne i det 

nazistiske regimes hænder. Der er tale om skamfulde begivenheder. 

En plet på Danmarks i øvrigt gode omdømme i denne sammenhæng. 

Erindringen om besættelsestidens skyggesider hører desværre 

også med til markeringen af 60-året for Befrielsen. Jeg vil derfor 

gerne - ved netop denne lejlighed og på dette sted – på regeringens 

og dermed den danske stats vegne beklage og undskylde disse 

handlinger.« (Fogh Rasmussen, 2005). 

I talen konstruerer statsministeren sig selv som en del af den danske re-

gering og derigennem også den danske stat. Undskyldningen bliver gi-

vet af Fogh Rasmussen på vegne af den danske regering. Dog iagttages 

regeringen som en aktør, der taler på vegne af den danske stat. Det er 

ganske vist statsministeren, der overbringer undskyldningen, men han 

overbringer den ikke på vegne af sig selv som person, men på vegne af 

den danske stat. Den danske stat konstrueres altså som en aktør, der kan 

undskylde, netop fordi den danske stat formuleres som den aktør, der 

var ansvarlig for jødernes udvisning. Det er de danske myndigheder, 

der har ansvaret for den skade, der er sket, og det er altså derfor den 

danske stat, der giver en undskyldning til de skadesvoldte. Således er 

det den danske stat, der tilskrives ansvaret for fortidens forseelser og 

altså ikke Anders Fogh Rasmussen personligt, der påtager sig ansvaret. 

Som Fogh Rasmussen beskriver det, vides det i nutiden, ”at danske 

myndigheder i nogle tilfælde var medvirkende til at udvise folk til lidelse og død 

i koncentrationslejrene.” (Fogh Rasmussen, 2005). Den viden der er 

frembragt placerer altså ansvaret hos de danske myndigheder og ikke 

hos enkeltpersoner. Viden er således med til at placere ansvar, hvilket 

muliggør, at statsministeren ser det muligt at undskylde på vegne af den 

danske stat ved at konstruere sig selv som repræsentant for den danske 

stat. I sagsdimensionen ser vi således, hvordan viden markeres, da netop 

denne viden om ansvarsplacering gøres til genstand for 

kommunikationen: ”Værre er, at vi i dag ved, at danske myndigheder i nogle 
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tilfælde var medvirkende […]”. (Fogh Rasmussen, 2005).  Modbegrebet 

hertil kan opstilles som manglende viden, hvorved en distinktion mellem 

viden og manglende viden kan iagttages. Denne distinktion kan illustreres 

således: 

  

Viden 
Manglende 

viden 

  

  

Legitimering af und-

skyldning 

Figur 16: Sagsdimension 

Både ansvarsplaceringen og den danske stat ses desuden formuleret i 

den tidslige dimension. Den danske stat fremstår i kommunikationen 

som den aktør, der har handlet i fortiden og derfor som den aktør der 

kan ansvarliggøres i nutiden. Fortiden italesættes her som den horisont 

af begivenheder, der i nutiden er blevet belyst gennem undersøgelsen. 

Således udtaler Fogh Rasmussen ”at vi i dag ved” (Fogh Rasmussen, 

2005), hvilke begivenheder der skete i fortiden. Denne fortid iagttages 

endvidere som skamfuld såvel som en ”plet på Danmarks i øvrigt gode 

omdømme i denne sammenhæng.” (Fogh Rasmussen, 2005). Den iagttagelse 

af fortiden som en skyggeside er en gentagelse af Fogh Rasmussens 

tidligere kommunikation, hvor han kaldte udvisningen af jøderne for et 

”mørkt kapitel i Europas og Danmarks historie.” (Sørensen & Schelin, 2005). 

Det iagttages altså, at den danske regering har tilegnet sig ny viden om 

nutidens fortid, og det er denne viden om fortiden, der muliggør, at den 

danske stat gennem Fogh Rasmussen kan sige undskyld. 

Ligesom der i forbindelse med udvisningen af jøderne til Nazitysk-

land først skulle etableres viden før en undskyldning kunne komme på 

tale, ligeledes iagttages det i 2009, hvordan dette også gør sig gældende 
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i forbindelse med sagen om Godhavnsdrengene. Opfattelsen i den dan-

ske regering er her, at der ikke eksisterer tilstrækkelig viden om 

fortidens behandling af Godhavnsdrengene. Dette ses af følgende udta-

lelse fra daværende velfærdsminister Karen Jespersen: 

»Jeg er ikke i tvivl om, at Godhavnsdrengene har haft en hård og 

vanskelig barndom. […] Jeg støtter helt op om, at ministeriet nu er 

behjælpelig med at se på, hvordan oplysningerne kan findes frem.« 

(Grasberger, 2009) 

Endvidere ses det ligeledes i Indenrigs- og Socialministeriets definition 

af undersøgelsen af forholdene på diverse børnehjem, at fortiden ikke er 

tilstrækkeligt klarlagt: 

»Gennem en granskning af forholdene på Godhjem Drenge- og 

Lærlinge samt på ca. 30 institutioner/børnehjem repræsenteret i 

Landsforeningen Godhavnsdrengenes medlemsskare, skal det 

undersøges, om der kan påvises alvorlige overgreb, medicinske 

forsøg, vanrøgt eller omsorgssvigt på disse danske børne- og 

ungdomsinstitutioner« (Gregersen, 2009). 

Herigennem iagttages det, hvordan fortidens forhold skal granskes for 

at frembringe viden. Viden omtales i de to ovenstående citater som op-

lysninger, undersøge og påvise. Ved at påvise forholdene skabes der så-

ledes sand viden. Der iagttages derved, hvordan kommunikationen 

konditioneres gennem sagsdimensionen. I sagsdimensionen markeres 

viden, og samtidig opstår modbegrebet manglende viden. Derved iagt-

tages distinktionen viden/manglende viden. I tidsdimensionen ses det 

endvidere, hvordan der i nutiden mangler viden, som først skal frem-

bringes. Denne viden står dog først til rådighed i fremtiden. Således ska-

bes der altså en distinktion i den tidslige dimension, hvor fortiden frem-

står uklar grundet manglende viden. Denne manglende viden forventes 

tilvejebragt i fremtiden gennem undersøgelser, og hertil fremstår 

nutiden som skellet mellem fortiden og fremtiden, hvor en beslutning 

om at granske fortiden for at få oplysninger i fremtiden besluttes. Viden 
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gøres til en forudsætning, for at der kan træffes yderligere beslutninger, 

ligesom vi har identificeret det i fase 1 (jf. afsnit 3.1, s. 44). 

Igennem denne fase har vi således iagttaget, hvordan viden gøres til 

en forudsætning for, at den officielle undskyldning kan konstrueres som 

legitim. Den undskyldning der overleveres i den fase er da også 

begrundet med en nyfunden erkendelse af, at danske myndigheder var 

ansvarlige for udvisningen af jøder til Nazityskland, og gennemgående 

for denne fase er, at en undskyldning kan overbringes, hvis der frem-

bringes sand viden om fortiden, og den viden, der er blevet frembragt, 

etablerer fortiden som forankret i ulykkelige omstændigheder. Der kan 

dertil ses, at manglende viden illegitimerer undskyldningen, mens 

viden dog i denne fase ikke illegitimerer undskyldningen, som det var 

tilfældet i fase 1, da der blev frembragt ny viden (jf. afsnit 3.1, s. 47). I 

forhold til semantik ser vi igennem denne fase, at temaer om viden gen-

tages igen og igen, hvormed begreber såsom faktiske hændelser, histo-

rie, undersøgelsesresultater og viden om fortiden tjener til en menings-

kondensering af den officielle undskyldning som legitim eller illegitim. 

I 2011 udkom Godhavnsrapporten, resultatet af den undersøgelse 

som Indenrigs- og Socialministeriet initierede i 2009. Ved udgivelsen af 

rapporten begynder regeringens kommunikation atter engang at ændre 

sig. Hvor den i fase 3, som det blev fremanalyseret i dette afsnit, havde 

et særligt fokus på skabelse af viden begynder regeringens kommunika-

tion fra 2011 at tage en mere retslig karakter, og der fokuseres i kommu-

nikationen mere på begreber som traditionelt set forbindes med det rets-

lige funktionssystem, som vi vil vise i det følgende afsnit. 

 

4.4 Fase 4: Det retlige ansvar skal placeres, 2011-2017 

Gennem følgende afsnit fremanalyseres det, hvordan den danske rege-

ring abonnerer på en retslig semantik, der stilles til rådighed for rege-

ringens kommunikation om den officielle undskyldning. Atter iagttages 

det hvordan, regeringen som organisation knytter an til det retslig funk-
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tionssystem og deraf, hvordan kommunikationen benytter sig af kodifi-

ceringen ret/uret (Luhmann, 2004, s. 189). Igennem denne fjerde fase, 

der fremanalyseres igennem afsnittet, iagttages det, hvordan den dan-

ske regering gang på gang inddrager placering af retsligt ansvar og rets-

lig skyld i kommunikationen. Ansvar bevist gennem produktionen af 

viden legitimerer ikke længere den officielle undskyldning – i stedet op-

står der i starten af denne fase en forestilling om, at ansvar kun kan pla-

ceres ved en domstol; der er altså tale om retsligt ansvar. Denne forestil-

ling varer ved gennem hele fasen. Forskellige honnørord dukker her op 

i kommunikationen; honnørord såsom menneskesyn, uretfærdighed/uret, 

rettigheder, domstole. Eksempler herpå er eksempelvis: 

»Heldigvis ser vi anderledes på børns rettigheder i dag, og heldigvis 

er vi nået langt siden, når det gælder om at sikre børns rettigheder 

lovgivningsmæssigt og i praksis.« (Hækkerup K. , 2012) 

»Vi kan ikke rette op på fortidens uretfærdigheder.« (Hækkerup N. 

, 2013) 

»[…] selv om tanken bag beslutningsforslaget er sympatisk og vi 

alle sammen er enige om, at det menneskesyn og det børnesyn, der 

prægede den tid, på ingen måde er acceptabelt, mener jeg principielt, 

at regeringer skal afholde sig fra at undskylde på andres vegne.« 

(Mercado, 2017) 

»I Danmark er det domstolene, der afgør, om staten har et retligt 

ansvar i konkrete sager, og det betyder også, at hverken jeg selv, 

regeringen eller Folketinget skal gøre sig til dommere over den 

slags.« (Mercado, 2017) 

I starten af 2010’erne iagttages det, hvordan der i den danske regering 

opstår en forestilling om, at en officiel undskyldning udelukkende kan 

gives, såfremt den undskyldende part også er ansvarlig for det, der und-

skyldes for. Dette er ulig fase 3, der blev gennemgået i forrige afsnit (jf. 

afsnit 3.3, s. 72 og 74), hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen over-

bragte en officiel undskyldning, på trods af at han eksplicit udtalte, at 
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nutidens statsledere ikke kan holdes ansvarlige for forseelser begået i 

fortiden. Endvidere for fase 4 relaterer regeringen ansvar og skyld til, 

hvad der juridisk kan relateres til kodificeringen ret og uret. Opsumme-

ret er den fremherskende forestilling i den fase altså, at en officiel und-

skyldning udelukkende er legitim på baggrund af placeringen af retsligt 

ansvar. Det vil sige, at kun en domstol kan placere ansvar, og først når 

dette ansvar er placeret kan den officielle undskyldning legitimeres. 

Denne forestilling ses eksempelvis af følgende citater fra den daværende 

konservative socialminister Benedikte Kiær i 2011. Udtalelsen faldt i et 

samråd om, hvorvidt der bør gives en undskyldning til 

godhavnsdrengene: 

»Gennem de seneste 30 år har der med mellemrum været pres for, 

at staten skulle undskylde for ulykkelige forhold, der er sket i 

fortiden. […] Fælles for disse er – vel at mærke på tværs af skiftende 

regeringer med forskellig partifarve – at en officiel statslig 

undskyldning meget sjældent bliver brugt. Og den er kun brugt i 

de situationer, hvor et egentligt regeringsansvar klart er slået fast – 

fx ved dom.« (Kiær, 2011) 

Denne udtalelse benytter Benedikte Kiær til at argumentere, hvorfor 

”der ikke kan siges undskyld.” (Kiær, 2011). Kiær påpeger altså, at ansvaret 

for, hvordan Godhavnsdrengene blev behandlet, ikke er blevet klart 

placeret hos regeringen. Som hun fremhæver, er ansvaret for tidligere 

sager, hvor der er overleveret en officiel undskyldning, blevet placeret 

klart ved regeringen gennem eksempelvis domstolene. Deraf ses det 

formuleret, at denne manglende ansvarsplacering er afgørende for, at 

regeringen ikke anser det muligt at give en undskyldning til god-

havnsdrengene. Ansvar er dog ikke noget, der blot placeres af hvem som 

helst.  Det er ikke viden eksempelvis, der placerer ansvar. Der skal der-

imod en domsafsigelse til for at afgøre, hvorvidt regeringen har et an-

svar, og der er derfor tale om et retligt ansvar. Det er den retlige ansvars-

placering, der gøres til genstand for kommunikationen og som er afgø-

rende for, hvorvidt der bør undskyldes eller ej. Fordi der dog ifølge re-

geringen ikke fremstår en klar ansvarsplacering i forhold til godhavns-
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drengene, da afvises en undskyldning i dette tilfælde. Kommunikatio-

nen konditioneres her gennem den saglige dimension, hvor retlig an-

svarsplacering markeres, og det er denne som knytter an til den officielle 

undskyldning. Samtidig står manglende retlig ansvarsplacering uden for 

kommunikation. Dette kan vi illustrere således: 
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Figur 17: Sagsdimension 

 

Dette betyder, at først når det retlige ansvar er blevet placeret ved rege-

ringen gennem en domsafsigelse, da legitimeres den officielle undskyld-

ning; omvendt fremstår undskyldningen som illegitim i det omfang, at 

regeringen frikendes for ansvar. Indtil dette sker er undskyldningen dog 

illegitim. Derved ses det også, hvordan beslutningen om at undskylde 

træder frem i tidsdimensionen. I ovenstående citat betragter Benedikte 

Kiær fortiden ved at fremhæve, at tidligere officielle undskyldninger 

kun er givet, når ”et egentligt regeringsansvar klart er slået fast […]” (Kiær, 

2011).  Dette benyttes som et argument for, hvorfor ”der ikke kan siges 

undskyld” i nutiden (Kiær, 2011), hvormed en eventuel beslutning om at 

undskylde udskydes til et tidspunkt i fremtiden, hvor regerings ansvar 

er slået fast ved eksempelvis domsafsigelse. Først da legitimeres 

undskyldningen. 

Endvidere gør socialminister Benedikte Kiær også de 

omstændigheder, der søges en undskyldning for, behandlingen af God-

havnsdrengene, til et spørgsmål om ret og uret. Hun påpeger således 
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følgende: 

»[I]ndtil 1954 var det tilladt at bruge spanskrøret som 

opdragelsesmiddel, og op til 1968 var det tilladt at bruge lussinger 

som pædagogisk redskab på børnehjem og i skoler. Og først i 1997 

blev revselsesretten i hjemmet afskaffet. […] Men jeg kan ikke sige 

undskyld for handlinger, som enkeltpersoner har begået for 40 år 

siden. Og for et statsligt tilsyn, som ikke var indrettet efter nutidens 

lovgivning.« (Kiær, 2011) 

Af Kiærs udtalelse iagttages det således, hvordan regeringen ikke anser 

en undskyldning som legitim, fordi omstændighederne, der i givet fald 

skulle undskyldes for, skete i fortiden, hvor opfattelserne af ret og uret 

var anderledes end i nutiden. Således påpeger socialministeren, at for-

skellige former for vold mod børn var rettelige i fortiden. Vold mod børn 

er dog ikke længere retteligt i nutiden, men da hændelser skete i 

fortiden, hvor de var rettelige, da anser socialministeren det ikke muligt 

at undskylde i nutiden. Heraf iagttages det, hvordan kommunikationen 

konditioneres i den temporale dimension. Fortiden konstrueres som en 

tid, hvor visse rettigheder var gældende eller ikke var gældende; hen-

holdsvis retten til eksempelvis at slå de børn, man har myndighed over, 

og omvendt var børnene ikke dækket af rettigheder, der betød, at de 

ikke måtte blive slået. På samme vis konstrueres nutiden som en tid, 

hvor retten til at slå børn er bortfaldet, mens børn har fået flere 

rettigheder i forhold til fortiden. Derved konstrueres fortiden og nutiden 

som forskellige, og undskyldningen legitimeres eller illegitimeres altså 

ud fra den tid, hvor hændelserne, der måtte undskyldes for, er begået. 

Dette betyder, at regeringen anser en undskyldning som illegitim, hvis 

undskyldningen skal gives for en hændelse i en tid, hvor hændelsen var 

rettelig. Dette, uanset hvorvidt hændelsen måtte blive anset som uret i 

fremtiden. 

En tilsvarende tidslig distinktion kan ligeledes ses af socialdemokra-

ten Karen Hækkerups folketingssvar i 2012. Hækkerup havde på dette 

tidspunkt afløst Benedikte Kiær som socialminister og var blevet ad-
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spurgt om, hvorvidt hun var ”indstillet på at give de misbrugte drenge en 

officiel undskyldning på vegne af den danske stat.” (Skipper, 2012) Til dette 

svarede hun blandt andet følgende:  

»[Jeg mener], at det er svært at dømme fortidens gerninger på 

nutidens præmisser. Det er ikke et forsvar for det, der er sket, men 

en erkendelse af, at datidens syn på børn og særligt på udsatte børn 

var et andet, end det er i dag. Heldigvis ser vi anderledes på børns 

rettigheder i dag, og heldigvis er vi nået langt siden, når det gælder 

om at sikre børns rettigheder lovgivningsmæssigt og i praksis.« 

(Hækkerup K. , 2012) 

Atter opstilles de rettigheder, der eksisterede i fortiden som anderledes 

fra de rettigheder, som eksisterer i nutiden, og atter bliver datidens ret-

tigheder determinerende for, hvorvidt en undskyldning kan gives i nu-

tiden. Fordi datidens syn og dermed datidens rettigheder divergerer fra 

nutidens, da afviser Hækkerup således at undskylde. I sagsdimensionen 

iagttages det her, hvordan ret i form af rettigheder markeres og optræder 

på den markerede side af kommunikationen. Hertil fremkommer en 

umarkeret side i kommunikationen (Andersen N. Å., 1999, s. 110), hvor 

uret kan opstilles som modbegrebet til ret. Endvidere er tids-

dimensionen, som nævnt fremtrædende i ovenstående citat. Det 

iagttages, hvordan socialministeren anser rettigheder som det element, 

der konstruerer undskyldningen som illegitim. Dette muliggøres, fordi 

kommunikationen opstiller rettighederne i den tidslige dimension og 

opstiller forskellige rettigheder i forskellige tider. Ved at gøre datidens 

rettigheder til en betingelse for en undskyldning i nutiden, umuliggøres 

en undskyldning således i nutiden, netop fordi rettighederne var ander-

ledes i fortiden.  

Også i forbindelse med drøftelser om undskyldninger for slaveriet 

ses en tilsvarende tidslig distinktion i kommunikationen. Et eksempel 
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herpå er en udtalelse fra fungerende udenrigsminister Nick Hækkerup7 

i 2013. Udtalelsen var en del af et folketingssvar til folketingsmedlem 

Søren Espersen, der ville bekræftes i, at det ”ikke har været eller bliver 

dansk politik at undskylde for Danmarks rolle i begivenheder i fortiden” 

(Espersen, 2013). Uddrag fra udtalelsen lyder som følger: 

»Jeg går ud fra, at hr. Søren Espersen konkret refererer til 

spørgsmålet om en eventuel dansk officiel undskyldning til de 

tidligere Vestindiske Øer, de nuværende amerikanske Jomfruøer, 

når han spørger til, om det er dansk praksis ikke at undskylde for 

Danmarks rolle i begivenheder i fortiden. […] Der er altså ikke tale 

om, at Danmark ikke vil stå ved historien, men det er vigtigt at slå 

fast, at uanset hvad vi sammen gør, kan vi ikke omgøre historien. Vi 

kan ikke rette op på fortidens uretfærdigheder. Det, som vi kan, må 

og vil gøre, er at fokusere på nutiden og fremtiden og arbejde 

ihærdigt for, at ingen andre skal leve ufrit, ingen skal leve i slaveri, 

ingen skal være ofre for menneskehandel.« (Hækkerup N. , 2013) 

Heraf iagttages det endnu engang, hvordan undskyldningen illegitime-

res i kommunikationen. Slaveriet fremstilles i ovenstående citat som en 

uretfærdighed i Danmarks historie, men da undskyldningen ikke kan 

ændre på, at disse uretfærdigheder er sket, da fremstilles en undskyld-

ning som illegitim. I stedet formuleres det muligt, at regeringen i 

nutiden ”kan, må og vil” arbejde for at sådanne uretfærdigheder ikke 

gentager sig hverken i nutiden eller i fremtiden. Herved formuleres 

undskyldningen endvidere som illegitim ved at henvise til, at Danmark 

i dag arbejder for at disse uretfærdigheder ikke gentager sig. Gennem 

udtalelsen ”arbejde ihærdigt for, at ingen andre skal leve ufrit, ingen skal leve 

i slaveri, ingen skal være ofre for menneskehandel” ses det således, hvordan 

der i kommunikationen markeres ret. Det forstås, at netop fordi 

Danmark i nutiden og for fremtiden arbejder for retfærdighed, da 

                                                           
7 Villy Søvndal fra Socialistisk Folkeparti var udnævnt dansk udenrigsminister i perioden  3. 
oktober 2011 til 12. december 2013 (Folketinget, 2018). Grundet en blodprop sygemeldte Søvndal 
dog sig i oktober 2013, hvorfor Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet varetog dele af de 
udenrigspolitiske opgaver i Søvndals fravær (Kristensen, 2013). 
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umuliggøres undskyldningen. Så på trods af at Danmark har været 

involveret i slaveri og slavehandel, altså uretfærdigheder, som Nick 

Hækkerup formulerer det, da legitimeres en undskyldning ikke af den 

grund, da dette ligger i fortiden. Derved opstår der en distinktion i den 

tidslige dimension, hvor der i fortiden er begået uretfærdigheder, og 

fremtiden, hvor Danmark i stedet arbejder ”ihærdigt for” retfærdighed. 

Samtidig i sagsdimensionen ses det endvidere, hvordan regeringen 

markerer ret i kommunikationen. Ret forstås her netop som regeringens 

arbejde for, at fortidens uretfærdigheder ikke gentager sig. Derved iagt-

tages det, hvordan uret opstår på den umarkerede side af forskellen. Her 

iagttages det således, hvordan ret knytter an til en illegitimering af und-

skyldningen.  

I 2015 fortsætter regeringen kommunikationen om ansvarsplace-

ring. Også denne gang konstruerer kommunikationen undskyldningen 

som illegitim på baggrund af manglende ansvarsplacering. Kun ved et 

helt klart regeringsansvar, kan en officiel undskyldning komme på tale. 

Stadig iagttages det, hvordan ansvar ikke blot er noget, der placeres af 

hvem som helst, men der skal derimod en domsafsigelse til at placere 

ansvar. Denne forestilling ses i følgende svar fra den daværende social- 

og indenrigsminister Karen Ellemann:  

»Jeg mener dog ikke, at hverken regeringen eller jeg kan undskylde 

for enkeltpersoners handlinger, der er foretaget for så mange år 

siden og under helt andre forhold, end vi har, og vil tillade, i dag. 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at der ikke er tradition i Danmark for at give 

officielle statslige undskyldninger udover de situationer, hvor der er 

blevet fastslået et egentligt regeringsansvar, fx ved dom.« 

(Ellemann, 2015) 

Svaret er nærved identisk med den tidligere socialminister Benedikte 

Kiærs udtalelse i 2011, hvor hun udtalte, at en officiel undskyldning kun 

er ”brugt i de situationer, hvor et egentligt regeringsansvar klart er slået fast – 

fx ved dom.” (Kiær, 2011). Derved ses det, hvordan Karen Ellemann 

gentager den tidligere socialminister Benedikte Kiærs kommunikation 
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om, at undskyldningen kun legitimeres på baggrund af, at der placeres 

et klart retligt ansvar ved regeringen. Det samme gentages atter i 2017, 

hvor socialordfører for regeringspartiet Det Konservative Folkeparti 

Orla Østerby udtalte, at ”det har været svært at vurdere datidens handlinger 

med nutidens syn, og skiftende regeringer har fulgt den linje, og regeringen 

alene undskylder på statens vegne, når staten har haft et ansvar – oftest som 

afgjort ved domstolene.” (Østerby, 2017) Den retlige ansvarsplacering 

markeres således alle tre gange i kommunikationen og opstilles 

samtidig som tema herfor. En beslutning om at undskylde, gøres altså 

kun mulig ved, at der placeres et ”egentligt regeringsansvar” (Ellemann, 

2015). Hertil kan manglende retlig ansvarsplacering endnu engang opstilles 

som modbegreb til retlig ansvarsplacering. Dermed opstår distinktionen 

mellem retlig ansvarsplacering og manglende retlig ansvarsplacering. Denne 

logik, hvor en undskyldning udelukkende kan gives på baggrund af 

placering af retligt ansvar, ses desuden udfoldet i følgende udtalelse af 

2017 fra socialordfører for regeringspartiet Venstre, Carl Holst: 

»Jeg har forståelse for, at nogle af dem [Godhavnsdrengene] – og jeg 

har også indtryk af, at de fleste af dem – giver udtryk for, at de gerne 

vil have en officiel undskyldning fra staten. Nogle af dem giver så 

også udtryk for, de gerne vil videre, og at man ikke skal køre rundt i 

sagen. Det ændrer ikke ved det faktum, at jeg har forståelse for, at 

nogle gerne vil have den officielle undskyldning fra staten. Men 

statens ansvar [ift. sagen om godhavnsdrengene] er ikke fastlagt ved 

domstole, og det har den ikke kunnet indtil for nylig. Med 

ændringen af forældelsesfristerne 8  er det min oplevelse og 

fornemmelse at det kan den så blive nu.« (Holst, 2017) 

Her ses det ligeledes, hvordan placeringen af retligt ansvar er afgørende 

for, hvorvidt en undskyldning vurderes legitim eller illegitim. Ansvaret 

for behandlingen af godhavnsdrengene, da de var i statens varetægt, er 
                                                           
8 Carl Holst referer her til en lovgivning om ”Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens 
strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt 
i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt 
ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v” 
(Justitsministeriet, 2018). Loven var ved udtalelsens tidspunkt dog endnu ikke vedtaget. 
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ikke blevet placeret, hvorfor Holst altså ikke mener, at en officiel und-

skyldning kan overbringes på vegne af staten. Godhavnsdrengenes sag 

er flere gang blevet afvist i rettet, da sagen blev vurderet forældet (jf. 

case-beskrivelsen i afsnit 1.8), men på samme tid med Holst’ udtalelse 

blev et lovforslag behandlet i Folketinget, som fjernede disse forældel-

sesfrister, hvormed Holst påpeger, at Godhavnsdrengene derfor kunne 

få placeret ansvaret ved domstolene. Efter udtalelsen blev Holst spurgt 

ind til, hvorvidt godhavnsdrengene ville få en undskyldning, såfremt de 

fik medhold ved retten i, at staten var ansvarlig. Hertil svarede Holst: 

”Ja, det vil jeg umiddelbart mene.” (Holst, 2017). Herved ses det således, at 

retlig ansvarsplacering ifølge Holst dermed knytter an til den officielle 

undskyldning. Det iagttages, at retlig ansvarsplacering markeres i 

kommunikationen, mens manglende retlig ansvarsplacering atter fremstår 

som modbegreb hertil.  

Endnu et eksempel på denne distinktion retlig ansvarsplace-

ring/manglende retlig ansvarsplacering kan iagttages af socialminister 

Karen Ellemanns efterfølger, socialminister Mai Mercados udtalelser i 

Folketinget, hvor hun eksempelvis udtalte følgende: 

»En undskyldning giver bedst mening, når den kommer fra den eller 

de, der har begået en uret. Hvis man undskylder på andres vegne, 

risikerer man, at en undskyldning bliver tom og hul, og selv om 

tanken bag beslutningsforslaget [om at give en undskyldning til 

Godhavnsdrengene] er sympatisk og vi alle sammen er enige om, at 

det menneskesyn og det børnesyn, der prægede den tid, på ingen 

måde er acceptabelt, mener jeg principielt, at regeringer skal afholde 

sig fra at undskylde på andres vegne. Det er regeringens holdning. 

I Danmark er det domstolene, der afgør, om staten har et retligt an-

svar i konkrete sager, og det betyder også, at hverken jeg selv, 

regeringen eller Folketinget skal gøre sig til dommere over den slags. 

[…] Det er derfor også glædeligt, at forældelsesfristen i den type 

sager nu vil blive afskaffet, for det betyder, at mennesker som dem, 

der er beskrevet i Godhavnsrapporten, har mulighed for at søge 
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retlig oprejsning. Det er også glædeligt, at der siden hen er sket 

rigtig meget på det sociale område, og at der i dag er et helt andet 

fokus på børns rettigheder og ve og vel.« (Mercado, 2017) 

Det formuleres altså i ovenstående citat, at den officielle undskyldning 

umiddelbart knytter sig til de konkrete personer, der har begået en uret. 

Videre formuleres det, hvordan ansvaret for, hvad der hændte God-

havnsdrengene ikke er placeret hos staten, og endnu engang gentages 

det, at det er domstolene, der har som funktion at placere ansvar, mens 

denne funktion ikke tilfalder ministeren selv, ej heller regeringen eller 

Folketinget. Det iagttages altså, hvordan undskyldningen illegitimeres 

på baggrund af manglende retlig ansvarsplacering, som markeres i sags-

dimensionen. Uden for kommunikationen og på den anden side af for-

skellen opstilles modbegrebet manglende retlig ansvarsplacering. 

Endvidere iagttages et lignende argument for, hvorfor der ikke bør 

undskyldes, som det blev fremført af fungerende udenrigsminister Nick 

Hækkerups udtalelse af 2013 i forbindelse med en undskyldning for sla-

veriet (jf. afsnit 4.4, s. 83), hvor han påpegede, at regeringen vil ”fokusere 

på nutiden og fremtiden og arbejde ihærdigt for, at ingen andre skal leve ufrit, 

ingen skal leve i slaveri, ingen skal være ofre for menneskehandel.” (Hækkerup 

N. , 2013). På samme vis formulerer Mai Mercado, hvordan ”der i dag er 

et helt andet fokus på børns rettigheder og ve og vel.” (Mercado, 2017). Det 

ses desuden, hvordan Mercado anser fortidens menneskesyn som 

uacceptabelt: ”[…] det menneskesyn og det børnesyn, der prægede den tid, 

[er] på ingen måde er acceptabelt […]” (Mercado, 2017). Derved iagttages 

en distinktion i den tidslige dimension, der konstruerer fortidens 

rettigheder, forstået ved menneskesyn, som uacceptabelt efter nutidens 

syn; og nutiden, hvor Danmark har et anderledes fokus på børns 

rettigheder. Derved ses det også i sagsdimensionen en markering af ret, 

omtalt som rettigheder i citatet, hvorved uret kan indsættes som 

modbegreb til ret. Dermed iagttages altså distinktionen ret/uret, og fordi 

Danmark i dag gør ret, da illegitimeres en undskyldning. 

Foruden disse distinktioner, der knytter sig til den retlige kode 
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ret/uret, iagttages i denne fase også kommunikation, der benytter sig af 

den økonomiske kode betale/ikke-betale. Dette kom eksempelvis til ud-

tryk i en folketingsdebat om en undskyldning til Godhavnsdrengene i 

2016, hvor menneskeretsordfører for regeringspartiet Venstre Jan E. 

Jørgensen fremsagde følgende: 

»Forstår jeg, hvorfor man gerne vil have en undskyldning? Ja, det 

forstår jeg til fulde. Og har jeg lyst til at give den? Ja da, det vil 

være den lette løsning. Men ordet undskyld indeholder en 

erkendelse af skyld, ansvar og dermed også økonomisk 

kompensation, hvis det overhovedet skal give mening at påtage sig 

et ansvar. […] Der er erfaringer fra noget lignende i andre lande, 

men jeg vil advare imod, at vi går samme vej. I Norge har man 

eksempelvis oprettet forskellige kompensationsordninger til 

tidligere anbragte, der blev udsat for overgreb, og frem til 2010 er 

der udbetalt 0,25 mia. norske kroner i kompensation, og Sverige har 

gjort noget lignende. Vi kan ikke købe os aflad ved at lægge afstand 

til et mørkt kapitel i vores social- og åndssvageforsorg, men 

heldigvis har vi lært af historien.« (Jørgensen, 2016) 

I ovenstående citat iagttages, hvordan Jan E. Jørgensen iagttager en kau-

sal sammenhæng mellem den officielle undskyldning og økonomisk 

kompensation. Jørgensen påpeger således, at en undskyldning 

indeholder erkendelse af ansvar, og at ansvar endvidere indebærer øko-

nomisk kompensation. Derved iagttages det, hvordan Jørgensen anser 

økonomisk kompensation som en del af den officielle undskyldning. I 

kommunikation ses det således, hvordan der i sagsdimensionen sker en 

markering af betale, her forstået som kompensation, som knytter an til 

den officielle undskyldning. Kompensation markeres her som en kausal 

følge af at overbringe en officiel undskyldning, men som det kan 

iagttages, konstrueres netop denne følge som en determinant, der umu-

liggør undskyldningen: ”Vi kan ikke købe os aflad ved at lægge afstand til et 

mørkt kapitel i vores social- og åndssvageforsorg […]” (Jørgensen, 2016). 

Modbegrebet hertil opstilles som ikke-betale, hvormed distinktionen 
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betale/ikke-betale iagttages, jf. Luhmanns økonomiske kode (Andersen N. 

Å., 2008, s. 37). Der iagttages i kommunikationen en advarsel mod at 

skulle betale, og derigennem iagttages også en advarsel om at 

undskylde på baggrund af den iagttagede sammenhæng mellem 

kompensation og undskyldning. Derved konstrueres undskyldningen 

som illegitim i kommunikationen som følge af udsigten til at skulle kom-

pensere Godhavnsdrengene økonomisk.  

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen har i forbindelse med sit 

besøg til de Jomfruøerne i 2017 i forbindelse med 100-års markeringen 

af salget af Dansk Vestindien til USA. Her mødtes statsministeren med 

en flok danske gymnasieelever, der var på studietur på øerne. Her 

spurgte en elev statsministeren, om det bør være kongehuset eller stats-

ministeren, der skulle overbringe en eventuel undskyldning, hvortil 

statsministeren svarede: 

»Ja, det var jo kongehuset og borgerskabet i København, der stiftede 

det her Vestindiske Handelskompagni i sin tid. Men jeg mener - alle 

er jo døde. Det [at sige undskyld] bliver lidt tomt. Og i virkeligheden 

også lidt for let. Så kunne jeg stille mig op og sige undskyld, og så 

kunne vi klappe lidt ad det. Det var så det. Men hvad er det så værd? 

Det, jeg vil forsøge i min tale [i forbindelse med 

jubilæumsceremonien], er at bruge nogle andre ord. Og så har vi 

forsøgt at tænke lidt over nogle gaver, som har mere perspektiv end 

bare at sige, at det må I sørme undskylde.« (Klarskov, 2017) 

I ovenstående formuleres en officiel undskyldning som tom, da de per-

soner, der oprindeligt stod for slavehandlen og slaveriet er døde. End-

videre spørger statsministeren ind til værdien af en sådan undskyld-

ning, og afviser undskyldningen med henvisning til, at en sådan mang-

ler perspektiv sammenlignet med andre mulige handlinger. Undskyld-

ningen opstilles altså som en handling, der ikke har nogen stor værdi. I 

stedet fremhæves gaver som et alternativ til undskyldningen. Disse ga-

ver indebærer blandt andet, at ti studerende fra Jomfruøerne om året 

over fem år får mulighed for at studere i Danmark med både studie-, 
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leve- og rejseomkostninger fuldt dækket af den danske stat (Ullerup, 

2017). Altså iagttages det her, at en undskyldning konstrueres som ille-

gitim, fordi den danske stat i stedet betaler for at i alt 50 studerende fra 

Jomfruøerne over fem år får tildelt studielegater til at studere i Dan-

mark. I kommunikationen iagttages der altså en markering af betale, som 

iagttaget af legaterne. Fordi der betales, fremstår en undskyldning altså 

som illegitim. På den umarkerede side af forskellen, som modbegreb til 

betale, ses ikke-betale jf. Luhmanns økonomiske kode (Andersen N. Å., 

2008, s. 37). Denne gang knytter betaling sig dog til en illegitimering af 

undskyldningen, hvor Jan E. Jørgensens udtalelser om betaling, i form 

af kompensation (jf. afsnit 4.4 s. 88-89), i stedet knyttede sig til en 

legitimering af undskyldningen, da betaling blev anset som en del af en 

undskyldning. Herved knytter betaling sig altså både til en legitimering 

såvel som en illegitimering af den officielle undskyldning. Om der 

undskyldes eller ej, observeres det, hvordan der sker en betaling. I 

tilfældet med Jomfruøerne, hvor undskyldningen konstrueres som ille-

gitim, sker dette fordi betaling træder i stedet for undskyldningen. I til-

fældet med Godhavnsdrengene optræder betaling derimod som en del 

af en eventuel undskyldning. 

Igennem denne sidste fase har vi iagttaget, hvordan regeringen kon-

struerer den officielle undskyldning som legitim eller illegitim primært 

på baggrund af ansvarsplacering. Dog blev det observeret, at det ikke 

var hvilken som helst type ansvarsplacering, men en retslig ansvarspla-

cering. Dette betyder ikke, at regeringen ikke har mulighed for at give 

en undskyldning, men det betyder dog, at regeringen ikke selv kan tage 

stilling til, hvorvidt der skal gives en officiel undskyldning – dette er en 

opgave for domstolen at vurdere. Det er da hovedsageligt også rettighed, 

domstol og ansvar, der fungerer som meningskondenserende for 

legitimeringen af den officielle undskyldning, som den kommunikeres 

af regeringen i denne fase. Derudover iagttog vi også, at der kondense-

res mening i denne officielle undskyldning på baggrund af en anknyt-

ning til økonomiens funktionssystem, idet der bliver kommunikeret om 

godtgørelse som følge af en officiel undskyldning fra regeringens side, 
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fordi regeringen iagttager den officielle undskyldning som utilstrække-

lig, hvorfor det foretrækkes at give gaver i form af studielegater til jom-

fruøboere som kommunikeres som mere værdifulde end en officiel und-

skyldning. Dermed observeres det også, hvordan begreber såsom erstat-

ning og værd bliver benyttet som meningskondensater for legitimering 

og illegitimering af den officielle undskyldning. 

I det følgende afsnit vil der nu blive samlet op på analysen. De fire 

identificerede faser vil blive opsummeret, og der vil samtidig blive sat 

fokus på de brud, som adskiller de forskellige faser. 

 

5.5 Opsummering af analysen 

Dette afsnit har til formål at præsentere en overordnet skitsering af de 

fremanalyserede pointer, som har været relevante for at kunne påstå, at 

der i en bestemt periode har kunne iagttages særegne former for seman-

tik og dermed vise, hvordan regeringen har konstrueret den officielle 

undskyldning som henholdsvis legitim eller illegitim i kommunikatio-

nen, jf. problemformuleringens delspørgsmål I: Hvordan konstrueres 

undskyldningen som henholdsvis legitim eller illegitim i kommunikationen? 

Heriblandt vil de semantiske brud også blive fremhævet, da disse tjener 

til at introducere nye faser, hvor nye former for anknytning til enten en 

legitimering eller en illegitimering af den officielle undskyldning kan 

iagttages. Slutteligt vil afsnittet tilbyde en mere generel redegørelse for, 

hvilke konsekvenser det har for semantikken om den officielle und-

skyldning, når regeringens kommunikation knytter an til de forskellige 

fremanalyserede funktionssystemer; det videnskabelige system, rettens 

funktionssystem og økonomiens funktionssystem. Igennem analysen i 

denne afhandling har vi identificeret, hvordan den officielle undskyld-

ning konstrueres af regeringen som legitim eller illegitim med udgangs-

punkt i deres kommunikation om de fire cases. Dette har ladet sig gøre 

på baggrund af vores identifikation af nogle semantiske brud, som end-

videre er konstrueret ved meningskondenseringen af den officielle und-

skyldning, som det har ladet sig vise i analysen.  
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I den første fase kunne vi se, at regeringen benytter sig af en viden-

skabelig semantik til at konstruere den officielle undskyldning som le-

gitim eller illegitim på baggrund af iagttagelser gennem forskellen 

sandt/falsk. Denne anknytning til det videnskabelige funktionssystem 

bygger på en gennemgående meningskondensering af den officielle 

undskyldning, hvor den legitimeres eller illegitimeres på baggrund af 

omstændigheder der cirkulerer om viden igennem honnørord såsom 

faktisk, historisk, oplysning, undersøgelse og kortlagt. Den officielle 

undskyldning knytter dog an til den videnskabelig tematik på en sådan 

måde, at viden sættes som en forudsætning for både at kunne legitimere 

og illegitimere den officielle undskyldning. Jf. problemformuleringens 

underspørgsmål I, kan vi således se, hvordan undskyldningen konstru-

eres som illegitim, så længe der ikke eksisterer tilstrækkelig viden om 

fortiden. En sådan illegitimering har dog ikke nogen særlig konsekvens 

udover at opretholde status quo, da der netop ikke er blevet undskyldt. 

Endvidere kan vi iagttage, at regeringen skyder beslutningen om en 

undskyld væk på baggrund af manglende viden. Da regeringen dog op-

når viden om fortiden konstrueres undskyldningen dog stadigvæk ikke 

som legitim, men forbliver illegitim. Dermed kan vi se i fase 1, at rege-

ringen konstruerer undskyldningen som illegitim på baggrund af mang-

lende viden såvel som tilstrækkelig viden. Derved umuliggøres kon-

struktionen af undskyldningen som legitim altså i anknytningen til det 

videnskabelige system.  

Omkring år 1997 kan vi identificere, hvordan der i kommunikatio-

nen introduceres nye honnørord såsom retlig, retsstridig, fejltagelser, 

menneskerettigheder og ugerning. Derfor iagttager vi et semantisk brud 

omkring starten af 1997. Den videnskabelige semantik forsvinder dog 

ikke her, men videreføres i denne fase, hvorfor vi ikke kan konstatere et 

skarpt semantiske brud, hvor en semantik erstattes af en ny semantik. I 

dette tilfælde får det videnskabelige system selskab af rettens funktions-

system og økonomiens funktionssystem. Empirisk ser vi i denne fase, at 

thuleboerne lægger sag om mod den danske stat med kravet om en und-

skyldning. Sagsanlægget italesættes i denne fase af den danske regering, 
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og den officielle undskyldning konstrueres som illegitim på baggrund 

af, at der ikke er faldet dom endnu. Endvidere italesættes det personlige 

ansvar af regeringen, og den officielle undskyldning konstrueres også 

her som illegitim, fordi regeringsmedlemmerne ikke har været direkte 

involveret i flytningen af thuleboerne. Jf. delspørgsmål I gøres personligt 

ansvar og retslig ansvarsplacering således til forudsætninger for 

konstruktionen af den officielle undskyldning som legitim i fase 2. Såle-

des bliver det retslige funktionssystem langt igennem fase 2 benyttet til 

at udskyde beslutningen om legitimeringen eller illegitimeringen af den 

officielle undskyldning til fremtiden, fordi regeringen venter på en 

domsafsigelse. Også begrebet betale indtager en fremtrædende rolle i 

regeringens kommunikation i forbindelse med en medfinansiering af en 

landingsbane i Grønland, da netop medfinansieringen benyttes som et 

argument for, hvorfor det illegitimerer en undskyldning: staten har al-

lerede betalt. I sidste ende er det dog rettens afgørelse om, at thulebo-

erne blev flyttet retsstridigt, der legitimerer en undskyldning. 

Efter 1999 kan vi iagttage, at antydninger til økonomiske og retslige 

temaer udestår fra regeringens kommunikation, hvorfor vi markerer 

skellet mellem 1999 og 2000 som et semantisk brud. I overgangen til 

denne tredje fase, forsvinder al konstruktion af den officielle undskyld-

ning som retslig eller økonomisk betinget. I denne nye fase, og jf. 

delspørgsmål I, konstrueres legitimiteten og illegitimiteten af den offici-

elle undskyldning udelukkende i forbindelse med det videnskabelige 

funktionssystem, som det også kunne iagttages i fase 1. De meningskon-

denserende honnørord indbefatter eksempelvis undersøgelse, 

undersøgelsesresultat, faktiske hændelser, historie og erfaring. Ulig fase 1, er 

den fremkomne viden i fase 3 dog afgørende for en legitimering af den 

officielle undskyldning, som statsministeren giver til jøderne i 2005. I 

denne forbindelse benyttes eksempelvis erfaring som konstituerende for, 

at regeringen legitimerer den officielle undskyldning i sagen om udviste 

jøder til Nazityskland.  

Fra 2011 og frem kan vi iagttage, at henvisninger til videnskabelige 
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temaer forsvinder fra kommunikationen om den officielle undskyld-

ning. I stedet synes det, at kommunikationen i stedet knytter an til ret-

tens funktionssystem og økonomiens funktionssystem, og dermed iagt-

tages den officielle undskyldning igennem distinktionerne ret/uret og 

betale/ikke betale. Derfor markeres 2011 som det tredje og sidste brud, 

vi kan iagttage, i semantikken om den officielle undskyldning. Ligesom 

i fase 2 kan vi også i fase 4 iagttage i empirien, at Godhavnsdrengene 

bebuder en retssag mod regeringen (Dahlin, 2011). I fase 4 fremkommer 

der i kommunikationen herpå nye honnørord såsom menneskesyn, 

uretfærdighed/uret, rettigheder, domstole, gaver, erstatning og værd. Hvor 

det i fase 2 både handlede om, at ret og uret i forhold til personligt 

ansvar og at udskyde beslutningen om ret og uret til domstolen, handler 

det i fase 4 kun om at skyde beslutningen ud til domstolen, som dermed 

skal vurdere ret og uret i det specifikke sagsforhold, hvorpå regeringen 

så derefter kan legitimere eller illegitimerer på baggrund af domstolens 

vurdering. På den måde adskiller fase 2 og 4 sig fra hinanden i forhold 

til regeringens konstruktion af legitimeringen og illegitimeringen af den 

officielle undskyldning. I fase 4 observeres det endvidere, hvordan den 

officielle undskyldning konstrueres som en mulig udgift, da erfaringer 

fra andre lande viser, at en undskyldning har medført erkendelse af an-

svar og derfor også erstatninger. I besvarelsen af underspørgsmål I kan vi 

dermed se, at en legitimering af den officielle undskyldning knytter sig 

til retsligt ansvarsplacering, mens udsigten til økonomiske erstatninger 

derimod konstruerer den officielle undskyldning som illegitim i 

regeringens kommunikation. 

Ovenstående har tjent til en gennemgang af, hvordan semantikken 

er kronologisk konstrueret ved at starte med fase 1 og slutte med fase 4 

for også at forklare hvorfor de semantiske brud er identificeret. 

Endvidere kan vi nu svare på problemformuleringens delspørgsmål I: 

Hvordan konstrueres undskyldningen som henholdsvis legitim eller illegitim i 

kommunikationen? I fase 1, hvor kommunikationen trækker på en 

videnskabelig semantik forekommer undskyldningen aldrig legitim i 

kommunikationen, da hverken manglende viden eller viden konstrue-
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rer undskyldningen som legitim. I fase 2, hvor kommunikation trækker 

på en videnskabelig, økonomisk og retslig semantik er det i sidste ende 

retslig ansvarsplacering hos regeringen, der konstruerer 

undskyldningen som legitim, mens betalinger konstruerer den som ille-

gitim, og dokumentation for fortiden heller ikke legitimerer undskyld-

ningen. I fase 3 iagttages det, hvordan manglende viden om fortiden il-

legitimerer undskyldningen, mens viden derimod konstruerer und-

skyldningen som legitim. Endelig i fase 4 forekommer det, at kun retslig 

ansvarsplacering legitimerer undskyldningen, mens udsigten til økono-

miske erstatninger illegitimerer den. På grund af de tre faseskift, og de 

mange måder, hvorpå undskyldningen konstrueres som enten legitim 

eller illegitim er det svært at komme med en entydig konklusion i for-

hold til delspørgsmål I.  

 



 

 

 

 

 

 

KAPITEL IV 
 

Refleksion 

 

På baggrund af analysen og den ovenstående opsummering, vil det 

indeværende afsnit tjene som en refleksion over de pointer, der er blevet 

fremanalyseret. 

Fra analysen kan vi se, at når regeringen kommunikerer videnskabeligt 

om undskyldningen, fremstår undskyldningen som et resultat af en 

sandhedssøgende proces, hvor fortiden undersøges med henblik på at 

producere sandheder. Det bemærkes her, hvordan vi i analysen empi-

risk kunne se, hvordan omverdenen udfordrede officielle versioner om 

flytningen af thuleboerne, udvisningen af jøder til Nazityskland og van-

røgt på danske børnehjem (Godhavnsdrengene). Denne omverden skal 

forstås som regeringens fremmedreference, hvorfor regeringen som or-

ganisationssystem må forholde sig til den (dog på sine egen præmisser). 

I en selvrefererende operation reagerede regeringen med at iværksætte 

undersøgelser af fortiden, der netop havde til formål at klarlægge 

fortiden, hvilket i tilfældet med både udvisningen af jøder til Nazitysk-

land og Godhavnsdrengene førte til en ny erkendelse af fortiden, om 

end det kun i det ene af tilfældene, udvisningen af jøderne, førte til en 

officiel undskyldning. Debatterne om den officielle undskyldning har 

ikke desto mindre i alle tre tilfælde, flytningen af thuleboerne, 

udvisningen af jøderne og Godhavnsdrengene, ledt til en granskning af 

fortiden for at etablere sandheder herom. Når kravet om en undskyld-
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ning er blevet rejst, er de blevet iagttaget som krav, der er stillet på bag-

grund af en ubekræftet fortid, som først skal belyses for at afgøre, hvad 

der er sandt, og hvad der er falsk. Først når dette har fundet sted kan 

regeringen beslutte sig for om en undskyldning er legitim eller ej. I alle 

tilfælde, hvor regeringens kommunikation om legitimeringen eller ille-

gitimeringen af den officielle undskyldning har knyttet sig til det viden-

skabelige funktionssystem, har det dog været på den forudsætning, at 

den officielle undskyldning har været illegitim fra start af, som en form 

for status quo. Før enhver kommunikation om den officielle undskyld-

ning forekommer, er det dermed fra et illegitimt grundlag. 

Når regeringen derimod kommunikerer om den officielle undskyld-

ning i en retlig kode, iagttages undskyldningen i stedet som et udfald af, 

hvorvidt for eksempel en rettighed er blevet overtrådt eller ej. Den offi-

cielle undskyldning iagttages her som et udfald af retslig ansvarsplace-

ring. Når regeringen kommunikerer i koden ret/uret, da ses en overle-

vering af en officiel undskyldning som en erkendelse af en begået uret. 

I analysen blev det således identificeret, hvordan undskyldningen til 

thuleboerne og Grønland blev givet på baggrund af de danske myndig-

heders retsstridige handlinger – handlinger der blevet erklæret retsstri-

dige ved en domsafsigelse. Indtil da var undskyldningen konstrueret 

som illegitim, hvilket ses gentaget i sagen om Godhavnsdrengene, hvor 

en undskyldning ligeledes konstrueres som illegitim på baggrund af 

manglende retlig ansvarsplacering, som dog i en lang årrække ikke var 

muligt grundet juridisk forældelsesfrister på sager om vanrøgt af børn 

– en forældelsesfrist der dog er blevet fjernet, men uden at der sidenhen 

er sket en retslig ansvarsplacering i sagen. Når undskyldningen således 

iagttages med et retligt blik, gøres undskyldningen altså til et spørgsmål, 

om hvorvidt der kan placeres et retligt ansvar hos regeringen. 

Når regeringen tager de økonomiske briller på og ser på undskyld-

ningen med et økonomisk blik, konstrueres undskyldningen derimod 

som en økonomisk omkostning. Den officielle undskyldning bliver til en 

erkendelse af ansvar, som videre lukker op for eksterne, økonomiske 
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krav. Empirisk kan vi eksempelvis se, at udfaldet af retssagen om thule-

boerne foruden en undskyldning også ledte til økonomisk kompensa-

tion, der blev fastsat af domstolen og ikke regeringen selv. En forestilling 

om økonomisk kompensation i forbindelse med overbringelsen af en 

undskyldning påpeges også i casen om Godhavnsdrengene, hvorved 

undskyldningen forstås som en udgift. Vi har desuden i analysen set, 

hvordan regeringen også uden en undskyldning har haft økonomiske 

udgifter, hvor den danske stat i stedet for at undskylde har finansieret 

forskellige initiativer såsom studielegater til jomfruøboere eller infra-

struktur i Grønland. Derved dukker undskyldningen op som en udgift 

i regeringens kommunikation.  

Regeringens semantiske udvikling af begrebet om den officielle und-

skyldning ses ofte knyttet til ansvar, men ansvar er ikke blot et hvilket 

som helst ansvar, men en helt særlig type ansvar, der knytter an til en 

bestemt måde at anskue den officielle undskyldning på. Derved kan det 

også argumenteres for, at den officielle undskyldning forekommer hen-

holdsvis legitim eller illegitim alt efter, om regeringen kommunikerer 

om undskyldningen gennem brugen af for eksempel videnskabelige, 

økonomiske eller en retslig begrebsliggørelse. Den officielle undskyld-

ning produceres således forskelligt afhængig af, hvordan der kommuni-

keres om den; og forskellige typer af kommunikation lader da også til at 

skabe gnidninger og modsatrettede opfattelser af, hvornår den officielle 

undskyldning iagttages som henholdsvis legitim eller illegitim. 

Ved at regeringen knytter an til forskellige funktionelle systemer, 

kan regeringen dermed konstruere undskyldningen forskelligt. Efter-

som systemer er autopoetiske kan undskyldningen dog ikke konstrue-

res videnskabeligt, retsligt og økonomisk på én og samme tid. 

Systemerne er lukkede og kan ikke kommunikere sammen (Luhmann, 

2016, s. 95), hvorfor regeringens kommunikation om den officielle und-

skyldning må veksle mellem systemerne. De forskellige funktionelle 

systemer er således med til at konstruere den officielle undskyldning på 

måder, der er forskellige fra hinanden, og den officielle undskyldning 
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aktualiseres dermed på forskellige måder på forskellige tidspunkter i 

regeringens kommunikation alt afhængig af, hvilken forskel regeringen 

iagttager igennem. Kommunikerer regeringen eksempelvis om, at 

ansvaret skal placeres, inden en officiel undskyldning kan komme på 

tale, da har det betydning, om dette ansvar skal placeres retligt, eller om 

videnskabelige undersøgelser af fortiden skal afgøre, hvor ansvaret skal 

placeres. I sagen om thuleboerne var det videnskabelig blik, således ikke 

tilstrækkeligt til en legitimering af undskyldningen, mens regeringen i 

stedet gennem det retlige blik legitimerede undskyldningen. Det samme 

kan gøre sig gældende i sagen om godhavnsdrengene, hvor det 

videnskabelige blik ikke legitimerer en undskyldning, mens 

undskyldningen ved placering af retligt ansvar angiveligt legitimeres. 

Heraf kan det iagttages, at det retlige blik og det videnskabelige blik står 

i modsætning til hinanden – i hvert fald i de givne eksempler. En 

legitimering eller en illegitimering af undskyldningen afhænger altså 

helt af det blik regeringen lægger herpå. diskuteres, hvorvidt de 

bestemte tematikker i kommunikationen afløser hinanden. Som vi ser, 

veksles der i faserne mellem de tre forskellige funktionelle koder 

ret/uret, betale/ikke-betale og sandt/falsk, og selvom eksempelvis den 

retslige kode ikke optræder i fase tre på trods af dens prominens i den 

anden fase, da benytter kommunikationen sig atter af den retslige kode 

i fase fire og dermed i en ny kontekst. Man kan derfor ikke tale om, at 

den mening, der aktualiseres i en bestemt situation, blot forsvinder, men 

snarere lagres. Dette vil vi komme yderligere ind på i den herpå 

følgende diskussion.  
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KAPITEL V 
 

Diskussion 

 

Dette diskussionsafsnit har til formål at besvare problemformuleringens 

underspørgsmål II: ”Hvad sætter det af implikationer for fremtidig 

kommunikation?” Dette skal forstås i forlængelse af besvarelsen af det 

forrige underspørgsmål om, hvordan den officielle undskyldning 

konstrueres som enten legitim eller illegitim i regeringens 

kommunikation. Den følgende besvarelse tager udgangspunkt i en 

spørgen til validiteten af de fremanalyserede semantikker og deres 

brud, hvormed dette i samme ombæring er en spørgen til vores egen 

analytiske konstruktioner. For at besvare, hvad der sættes af 

implikationer for den videre kommunikation, på baggrund af 

regeringens konstruktion af legitimeringen eller illegitimeringen af den 

officielle undskyldning, tager vi udgangspunkt i konditioneringsproble-

met, som spørger: hvornår er mening kondenseret? Og hvornår forelig-

ger der et semantisk brud? (Andersen N. Å., 1999, s. 174). Som det kunne 

læses i det foregående kapitel (jf. kapitel IV), synes det, at konstruktio-

nen af den officielle undskyldning som legitim eller illegitim forekom-

mer forskelligartet alt efter, hvilken semantik kommunikationen gør 

brug af.  

Vi vil herunder diskutere, hvorvidt der er tale om forskellige semantik-

ker med iagttagelige brud, eller om der snarere er tale om et stort be-
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grebsreservoir, der ligger til grund for konstruktionen af regeringens 

konstruktion af den officielle undskyldning som legitim eller illegitim. 

I analysen har vi valgt at markere et semantisk brud, når kommunikati-

onen bryder med en tidligere semantik ved enten at introducere nye te-

matikker; forkaste gamle tematikker; eller benytte samme tematik, men 

i en ny anknytning til den officielle undskyldning (Andersen N. Å., 2011, 

s. 255). Eksempelvis anser vi det som et brud, når vi i kommunikationen 

kan iagttage, et skifte i måden, hvorpå den officielle undskyldning kon-

strueres som legitim eller illegitim. Det ser vi blandt andet ved, at kom-

munikationen det ene øjeblik benytter sig af begreber, der knytter kom-

munikationen an til det videnskabelige funktionssystem, hvorpå kom-

munikationen i det næste øjeblik i stedet konstruerer legitimiteten eller 

illegitimiteten med begreber, der knytter kommunikationen an til ret-

tens funkionssystem. Dette er eksempelvis tilfældet i bruddet, der ad-

skiller fase 3 og fase 4 fra hinanden, hvor de videnskabelige temaer i fase 

3 afløses af retslige og økonomiske i fase 4. 

På trods af at vi har bestræbt os på kontinuerligt at identificere brud på 

en ensartet måde, synes der at være nogle usammenhængende tenden-

ser i analysen. Eksempelvis ser vi de samme funktionelle systemer 

dukke op i forskellige faser over tid. Det ses således, hvordan den offi-

cielle undskyldning konstrueres i kommunikationen i fase 1 ved at kom-

munikationen knytter an til videnskabens funktionssystem. Disse 

videnskabelige tematikker føres videre i fase to, hvor de gøres følge af 

en anknytning til rettens funktionssystem og økonomiens funktionssy-

stem. I fase 3 står de videnskabelige temaer igen alene men forsvinder 

dog i fase 4, hvorimod retslige og økonomiske temaer dukker op igen 

og benyttes til at konstruere den officielle undskyldning som enten legi-

tim eller illegitim. Det kan således undre, at økonomiske og retslige te-

maer forsvinder fra kommunikationen for at dukke op igen senere. Med 

de relativt korte semantiske perioder på henholdsvis 9, 2, 10 og 6 år, kan 

man stille sig undrende over for, hvorvidt kommunikationens anknyt-

ning til det retslige og det økonomiske funktionssystem har været væk i 
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mellemtiden, eftersom de dukker op i kommunikationen igen relativt 

kort tid efter. Kort tid skal her ses i relation til, at Luhmanns egne se-

mantiske analyser spænder over mange hundrede år (Andersen N. Å., 

2014, s. 59). I den kontekst forekommer de semantiske perioder på 9, 2, 

10 og 6 år særdeles korte. Dette leder endvidere til spørgsmålet om, 

hvorvidt den tidslige afgrænsning for empirien er utilstrækkelig for 

overhovedet at kunne påstå, at der eksisterer semantiske brud i 

regeringens konstruktion af den officielle undskyldning, eller om der 

muligvis blot er tale om én stor semantik, eller måske eksisterer der 

endda slet ingen semantik i relation til den officielle undskyldning. Of-

ficielle undskyldninger er et relativt nyt fænomen, hvormed organisati-

onssystemer muligvis ikke har skulle forholde sig til netop dette som et 

fænomen i omverden før. Den officielle undskyldning er, så at sige, ikke 

blevet behandlet ofte nok på organisationssystemernes interne præmis-

ser. Ifølge Luhmann udgør gentagelsen af mening en forudsætning for, 

at mening kan fikseres i begreber; gentagelsen af mening skal konden-

seres i begreber for at sikre, at meningen kan anvendes selv i en ny kon-

tekst (Luhmann, 2004). I analysen så vi da også, hvordan bestemte for-

mer for mening blev gentaget flere gange. Vi har identificeret, hvordan 

blandt andet den videnskabelige kode sandt/falsk igen og igen er blevet 

gentaget. En sådan gentagelse af mening er med til at kondensere for-

ventninger i de gentagne begreber (Andersen N. Å., 2014, s. 50). 

Ved at knytte bestemte forventninger til bestemte begreber bliver 

forventninger til fremtidig kommunikation om den officielle undskyld-

ning derfor begrænset, da den mening, der kommunikeres lægger sig til 

forventningerne. Således er den videnskabelige kode identificeret i kom-

munikationen ved den empiriske begyndelse af casen om thuleboerne, 

jøderne og Godhavnsdrengene. Med empirisk begyndelse forstås her 

det tidspunkt, hvor en undskyldning først italesættes af regeringen i for-

bindelse med den enkelte case. Derfor kan det argumenteres for, at re-

geringens kommunikation begrænser sig til de forventninger, der er op-

stillet i den tidligere kommunikation. Endvidere kan det også empirisk 

iagttages, at regeringens kommunikation i forbindelse med eksterne 
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sagsanlæg mod den danske stat antager brugen af en retslig semantik. 

Dette ses både i tilfældet med thuleboerne og Godhavnsdrengene. Vi 

har altså at gøre med bestemte former for semantik, som muliggør be-

stemte former for kommunikation (Andersen N. Å., 1999).  

Således afløser en bestemt semantik ikke en anden semantik, men 

der spores i stedet et bredere semantisk reservoir af begreber, som rege-

ringen kan knytte an til. Når regeringens kommunikation benytter sig 

af dette semantiske begrebsreservoir kan det argumenteres for, at kom-

pleksiteten dermed reduceres, da kommunikationen begrænser sig til 

bestemte meningskondensater i form af begreber. Da kompleksitet 

netop forstås som den samlede mængde af begivenheder og tilstande 

(Kneer & Nassehi, 1997), betyder det da også at kompleksiteten reduce-

res, når kommunikationens muligheder indskrænkes gennem brugen af 

bestemte semantikker. Luhmann selv påpeger hertil at omverdenen al-

tid er mere kompleks end systemet, hvorfor man har at gøre med en 

kompleksitetsforskel, der fordrer spørgsmålet om, hvordan denne kom-

pleksitet kan håndteres internt i systemet (Luhmann, 2007). Endvidere 

kan kompleksitetsreduktion forstås som en udelukkelse af muligheder 

og dermed også en reduktion af muligheder for at vælge (Kneer & 

Nassehi, 1997). Derfor kan det da også argumenteres for, at når 

regeringens kommunikation eksempelvis knytter an til et 

funktionssystem som det retslige behøver regeringen ikke selv at ud-

vikle måder, hvorpå det konstruerer den officielle undskyldning som 

enten legitim eller illegitim. Ved at knytte an til det retslige system, kan 

regeringen således benytte sig af det retslige system til at tage en beslut-

ning for sig. Vi så da også i analysen, at regeringen netop abonnerede på 

eksempelvis en retslig semantik, og at regeringen på denne måde argu-

menterede for at overbringe en undskyldning eller ikke overbringe en 

undskyldning gennem brugen af retslige begreber. Ved at knytte an til 

andre systemer behøver regeringen på den måde ikke selv at udvikle 

bestemte procedurer for, hvornår den officielle undskyldning er hen-

holdsvis legitim eller illegitim. Dette besluttes i stedet ved at kommuni-

kationen benytter sig af bestemte semantikker, der indskrænker mulig-
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heden for at handle og beslutninger gøres mindre kontingente, netop 

fordi handlemulighederne indskrænkes. Ved eksempelvis at kommuni-

kationen udelukkende legitimerer eller illegitimerer en undskyldning 

baseret på om det retslige ansvar kan placeres ved den danske stat, da 

kræves bestemte kriterier opfyldt, før regeringen kan handle. 

Eftersom den officielle undskyldning er et relativt nyt fænomen, da 

har ”semantikken” om den officielle undskyldning dog måske ikke haft 

tid nok til at etablere sig tilstrækkeligt som en reel semantik, hvorfor det 

forekommer rodet, når regeringens kommunikation inden for en relativt 

kort årrække knytter an til forskellige funktionssystemer. 

I forbindelse med regeringen som organisationssystem, der benytter 

andre systemer for at reducere sin egen kompleksitet, har vi da også 

iagttaget, hvordan regeringen har benyttet sig af henholdsvis det viden-

skabelige funktionssystem, rettens funktionssystem og økonomiens 

funktionssystem til at konstruere undskyldningen i sin kommunikation, 

hvilket da også, jf. underspørgsmål II, fungerer som rammesætning for 

regeringens fremtidige kommunikation om officielle undskyldninger. 

Det interessante her er, hvorvidt regeringens kommunikation om den 

officielle undskyldning benytter sig af en særlig semantik, eller om kom-

munikationen om den officielle undskyldning er løsrevet fra en sådan 

semantik. 
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KAPITEL VI 
 

Konklusion 

 

Vi har i denne afhandling beskæftiget os med regeringens kommunika-

tion om officielle undskyldninger, hvilket nu har ledt os frem til en be-

svarelse af vores problemformulering som lyder:  

❖ Hvordan kommunikerer den danske regering omkring den officielle 

undskyldning i relation til fire udvalgte cases, henholdsvis (1) tvangs-

flytningen af thuleboerne; (2) udvisningen af jøder til Nazityskland; 

(3) slavehandlen; og (4) Godhavnsdrengene? 

For at opnå en tilfredsstillende besvarelse af denne problemformulering 

har vi ladet os guide af følgende to underspørgsmål: 

I. Hvordan konstrueres undskyldningen som henholdsvis legitim 

eller illegitim i kommunikationen? 

II. Hvad sætter det af implikationer for fremtidig kommunikation? 

Besvarelsen af underspørgsmål I blev foretaget på baggrund af en se-

mantisk analyse af regeringens kommunikation om de fire ovennævnte 

cases. Denne analyse blev senere fulgt op af en diskussion, som funge-

rede som besvarelse af underspørgsmål II. 

I forhold til besvarelsen underspørgsmål I benyttede vi Luhmanns sy-

stemteori som erkendelsespræmis for vores undersøgelse. For at under-

søge, hvordan regeringen konstruerede den officielle som henholdsvis 
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legitim eller illegitim foretog vi en semantikanalyse. På baggrund af 

denne analyse iagttog vi fire semantiske faser, og dermed tre semantiske 

brud, som fungerede som meningskondenserende for den officielle und-

skyldning i perioden fra 1987 til 2017 ved at knytte an til tre funktionelle 

systemer: det videnskabelige funktionssystem, rettens funktionssystem 

og økonomiens funktionssystem. Regeringen konstruerede den offici-

elle undskyldning forskelligt i hver af de semantiske faser.  

I fase 1 konstruerede regeringen således den officielle undskyldning 

som illegitim igennem en videnskabelig semantik, hvor vi fandt frem til, 

at hverken viden eller manglende viden kunne legitimere denne offici-

elle undskyldning.  

I fase 2 benyttede regeringen en videnskabelig, økonomisk og retslig se-

mantik. Konstrueret som retslig ansvarsplacering blev undskyldningen 

legitimeret, hvorimod hverken betaling eller dokumentation for forti-

dens handlinger legitimerede den.  

I fase 3 benyttede regeringen igen en videnskabelig semantik i konstruk-

tionen af den officielle undskyldning. Ulig fase 1 legitimerede viden le-

gitimerede den officielle undskyldning, mens manglende viden kon-

struerede undskyldningen som illegitim.  

I fase 4 benyttede regeringen en retslig og økonomisk semantik, hvor 

undskyldningen blev konstrueret som legitim ved retslig ansvarsplace-

ring, mens økonomisk erstatning illegitimerede den. 

I diskussionen kom vi frem til en besvarelse af underspørgsmål II, som 

henviste til semantik-begrebet og dets præmisser for, hvordan det 

betinger regeringens fremtidige kommunikation. Vi kom frem til, at så-

fremt der eksisterer en semantik om den officielle undskyldning, da ind-

skrænkes regeringens muligheder for fremtidig kommunikation om den 

officielle undskyldning, fordi der i så tilfælde både er mening og for-

ventninger kondenseret i begreber relateret til den officielle undskyld-

ning. Regeringen skal i denne forstand anses som et organisationssy-

stem, der benytter andre systemer til at reducere sin egen kompleksitet, 
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hvormed dens beslutninger også gøres mindre kontingente. 

I forbindelse med besvarelsen af underspørgsmål II i diskussionen er det 

dog nævneværdigt, at vi også spørger indtil vores analyse af 

regeringens kommunikation om den officielle undskyldning. Her dis-

kuterede vi, hvorvidt der eksisterer en semantik om den officielle und-

skyldning. Dette sker på baggrund af, at den officielle undskyldning 

som fænomen er relativt nyt, hvormed den muligvis ikke er moden nok 

endnu til at kunne have en reel semantik. Dette synes at komme til ud-

tryk, eftersom regeringens kommunikation inden for en relativ kort år-

række knytter an til forskellige funktionssystemer i sin kommunikation 

om den officielle undskyldning. 

På baggrund af besvarelse af de to underspørgsmål, gør det os i stand 

til at konkludere, at når den danske regering kommunikerer omkring 

den officielle undskyldning, er det i anknytning til rettens, økonomiens 

eller videnskabens funktionssystemer.
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