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Sammendrag 

Jim Jones var lederen for den sosialistiske pinseinspirerte nyreligiøse bevegelsen Folkets 

tempel. I denne oppgaven har jeg sett på hvordan Jones bygget religiøs autoritet innenfor 

bevegelsen med talene hans og hva som karakteriserte hans retorikk. Det teoretiske 

rammeverket for oppgaven er en kombinasjon av autoritet og retorikk. Jones’ lederstil hadde 

mange likhetstrekk med Max Webers teori om karismatisk autoritet og det har derfor vært 

nyttig å ta utgangspunkt i hans teori, samt hans teori om rutinisering av karisma. Innenfor 

retorikk har jeg tatt i bruk de tre appellformene, etos, patos og logos. Det har blitt sett på ulike 

argumentasjonsformer, som har bidratt til å sortere og analysere hvordan Jones argumenterte 

for sin sak.  Dette har vært et viktig analyseverktøy, siden det har vært lettere å skille ut hvilke 

følelser Jones spilte på blant medlemmene av bevegelsen. Et av hovedresultatene jeg har 

kommet frem til er at Jones bygget mye av sin argumentasjon på følelser, og hans strategi 

med argumentasjonen gikk ofte ut på å skremme medlemmene av bevegelsen til lydighet. 

Samtidig har det blitt sett på den gradvise utviklingen av Folkets tempels trosforestillinger og 

meningssystem. Peter Berger og Thomas Luckmanns teori om «den samfunnsskapte 

virkelighet», og begrepene synkretisme og bricolage har vært til hjelp for å danne en 

forståelse av hvordan disse ble dannet, og hvordan de ble laget for å bygge opp under Jones’ 

autoritet. Ved å gjennomføre en retorikkanalyse av den siste talen «the death tape», og ved å 

se på ulike argumentasjonsformer funnet i et antall på 25 av talene hans, har jeg kommet frem 

til resultater som har medvirket til å forstå hvordan han med årene bygget en autoritetsstilling 

som ingen andre innenfor bevegelsen kunne utfordre.  
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Forord 

Først og fremst vil jeg takke min veileder Cecilie Endresen for dyrebar hjelp og støtte 

gjennom hele denne prosessen. Uten hennes gode veiledning, verdifulle tips og faglige 

kunnskap hadde ikke denne oppgaven vært mulig å fullføre. Jeg vil i tillegg takke henne for 

alle oppmuntrende ord og interessante samtaler, det har vært inspirerende og betydd mye for 

meg gjennom det siste året.  

Takk til familie og venner som har vært til stor støtte dette året. Mine foreldre og søster som 

alltid hadde noen oppmuntrende ord på tunge dager, og venner som alltid har vist en interesse 

for oppgaven. 

Til slutt vil jeg takke mine medstudenter Christian og Vilde. Uten deres selskap og støtte, 

både på lesesalen og utenfor skolen, hadde ikke disse årene ved Universitet i Oslo og 

masterskrivingen vært den samme.  
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1.Innledning 

  

1.1 Presentasjon av tema  

 
I august 1972 erklærte James Warren «Jim» Jones til medlemmene av Folkets tempel: «God 

is Socialism, and I am Principle Socialism, and that’s what makes me God» (The Jonestown 

Institute, «Annotated Transcript Q1021», 2002). Jones var bevegelsens grunnlegger og 

karismatiske leder. I et samfunn preget av rasesegregering og fattigdom, var Jones fast 

bestemt på å gjøre en forskjell gjennom Folkets tempel. Bevegelsen praktiserte en form for 

synkretisk religion, som var basert på ulike religiøse og politiske retninger, blant annet 

pinsebevegelsen og sosialisme. Den var aktiv fra midten av 1950-tallet til november 1978 

(Chidester, 2003, s. 3; s. 11). Jones og bevegelsen hadde et svært negativt forhold til 

kapitalisme, og anså det for å være roten til all ondskap i verden. Som en motsetning til 

kapitalisme, ble sosialisme og kommunisme ansett som de høyeste idealene. Veien til frelse 

var å forstå at guden som ønsket godt var «Principle». Jones mente at «Principle» var 

kjærlighet, og kjærlighet var sosialisme. Det var gjennom sosialisme at menneskene viste 

virkelig kjærlighet overfor hverandre. Jones var den menneskelige formen av dette 

«Principle», det levde i han og det ble vist gjennom han (Chidester, 2003, s. 56). Det var dette 

som gjorde han til en gud. Sitatet i tittelen er blitt valgt fordi det symboliserer 

trosforestillingene til bevegelsen og samtidig hvordan Jones utøvet sin autoritet innenfor 

bevegelsen Folkets tempel. Jones var den sentrale figuren innenfor Folkets tempel, og i denne 

rollen hadde han makten til å forme bevegelsen slik han ønsket. Det var han som skapte de 

enestående trosforestillingene og meningssystemene innenfor bevegelsen. Han kunne derfor 

med årene fremstille seg selv som en gud. I denne oppgaven har jeg arbeidet med en analyse 

av et utvalg av taler holdt av Jones. Jeg har undersøkt hvordan han bygget autoritet gjennom 

sine taler innenfor bevegelsen, og sett hvordan han brukte retoriske grep for å skape denne 

autoriteten. 
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1.2 Jim Jones og Folkets tempel 

Folkets tempel var en religiøs bevegelse som var en blanding av ulike religiøse tradisjoner og 

politiske ideologier. Det var elementer fra evangelikalsk kristendom og pinsebevegelsen, og 

med årene hadde de sterke sosialistiske og kommunistiske idealer.  

Folkets tempel ble dannet i Indianapolis på 1950-tallet av Jim Jones. Jones var sterkt imot 

raseskillet som preget samfunnet på den tiden, og drev derfor med aktiv rekruttering av afro-

amerikanere til bevegelsen (Chidester, 2003, s. 3). Jones hadde et ønske om å inkludere alle i 

sin bevegelse, spesielt de underpriviligerte. Jones og medlemmene var derfor svært aktive og 

engasjerte i samfunnet gjennom hjelpearbeid (Chidester, 2003, s. 4). I 1964 flyttet de mest 

dedikerte medlemmene til California (Hall, 2004, 63). De etablerte bevegelsen i San 

Francisco og Los Angeles (Hall, 2004, s. 69).  

Etter hvert som bevegelsen begynte å oppleve skepsis mot bevegelsen fra ikke-medlemmer og 

negative oppslag i aviser, bestemte de seg i 1977 for å danne deres eget Utopia for hele 

bevegelsen i jungelen i Guyana. Dette stedet ble kalt Jonestown (Hall, 2004, s. 73).  

Interessen for Folkets tempel forsvant ikke med deres emigrasjon, og tidligere medlemmer av 

gruppen og familier til personer som var medlemmer av gruppen, dannet en gruppe kalt 

«Concerned relatives». Målet deres var i hovedsak å få hentet ut familiemedlemmer som 

fortsatt befant seg i bevegelsen (Chidester, 2003, s. 10–11). Kongressrepresentant Leo Ryan, 

sammen med et reisefølge av journalister og noen bekymrede familiemedlemmer, reiste ned 

til Jonestown i november 1978 (Chidester, 2003, s. 11). Jones ønsket ikke å ta imot 

reisefølget, men fryktet større konsekvenser om han ikke gjorde det. Besøket endte i 

katastrofe etter at noen av medlemmene ba reisefølge om hjelp til å få dem ut av Jonestown. 

Da de skulle dra, trakk et av medlemmene en kniv og prøvde å knivstikke Ryan. De kom seg 

uskadde fra denne hendelsen, men da de ankom flystripen og gjorde seg klare til å gå på flyet 

ble de angrepet av bevæpnede Folkets tempel medlemmer som kjørte inn på flystripen. Leo 

Ryan og fire andre personer ble drept (Chidester, 2003, s. 153).   

Etter denne hendelsen mente Jones at det ikke var en annen mulighet enn at hele gruppen 

begikk det han kalte «revolutionary suicide
2
» (Moore, 2014, s. 73). I følge Jones var dette for 

å forhindre at gruppen skulle bli fanget og torturert (Chidester, 2003, s. 158). Noen av 

                                                           
2
 «Revolutionary Suicide» var et begrep som opprinnelig kom fra grunnleggeren av Black Panther, Huey P. 

Newton. Det blir sett nærmere på dette begrepet i kapittel 4. Bakgrunnshistorie. 
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medlemmene begikk selvmord, mens andre ble drept. Til slutt var hele bevegelsen utslettet, 

og 914 mennesker døde (Chidester, 2003, s. 1). Masseselvmordet i Folkets tempel 18 

november 1978 var det første religiøst motiverte masseselvmordet i moderne tid (Mancinelli, 

Comparelli, Girardi & Tatarelli. 2002, s. 92; Chidester, 2003, s. 1). Hvorfor dette skjedde og 

hvem disse menneskene var, er spørsmål mange stilte, og i ettertid har mange prøvd å besvare 

dem. 

 

1.3 Avgrensning og forskningsspørsmål 

 
I oppgaven har jeg analysert et antall på 25 av talene som Jim Jones holdt for bevegelsen. 

Disse talene ble holdt i perioden mellom 1970 frem til 1978. Jeg har sett på hvordan han 

bygget religiøs autoritet i talene sine. I tillegg har fokuset vært på å finne hva som 

karakteriserer hans retorikk. Det har derfor vært nødvendig å se på hvordan Jones brukte ulike 

former for argumentasjon. I tillegg har det vært viktig å se på hvordan han benyttet seg av de 

tre retoriske appellformene, etos, patos og logos, og derfor har det vært nyttig å se på en av 

talene i sin helhet. Jeg har derfor brukt den siste talen Q042, også kalt «the death tape», som 

ble holdt av Jones til denne retorikkanalysen. I denne oppgaven har jeg ikke forsøkt å forklare 

hvorfor bevegelsens historie endte slik den gjorde. Men det har blitt sett på forklaringer til 

hvorfor dette selvmordet på den tiden det skjedde allerede var «normalisert» for medlemmene 

av bevegelsen.  

I min undersøkelse har det vært viktig å se på hva slags religiøs autoritet Jones skapte seg, ble 

tillagt og utøvde i Folkets tempel. Det er kjent at Jones utøvde vold mot noen av medlemmene 

av bevegelsen for å straffe dem og for å forhindre at dem forlot bevegelsen (Hunt, 2003, s. 

27). Det er viktig å spesifisere at denne oppgaven kommer kun til å fokusere på hvordan Jones 

bygget sin autoritet verbalt. 

 

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan Jim Jones bygget religiøs 

autoritet i talene han holdt, og hva som karakteriserte retorikken hans. 
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1.4 Oppbygning av oppgaven 

 

Dette kapittelet har redegjort for oppgavens tematikk og en kort historisk oppsummering av 

bevegelsen Folkets tempel, avgrensning og forskningsspørsmål. Videre i dette kapittelet har 

jeg gitt en kort gjennomgang av sekundærlitteratur. Denne litteraturen er delt inn i tre ulike 

kategorier; forskningslitteratur, journalistisk litteratur og memoarer. Jeg har sett på hvilke 

ulike perspektiver denne litteraturen gir på Folkets tempel. Jeg mener at dette har vært viktig å 

lage et bilde av fra hvor mange ulike vinkler man kan se på Folkets tempel. 

Kapittel to om metode og materiale har jeg gjort rede for metoden i oppgaven, som i hovedsak 

et bruken av analyseverktøyet Nvivo. Dette programmet har blitt brukt for å sortere talene i 

ulike kategorier og har gjort det enklere å skille ut informasjon som har blitt brukt i arbeidet 

med oppgaven. I tillegg har jeg vist til materialet som er brukt i denne oppgaven, som er 

talene til Jim Jones. Jeg har utdypet om de talene som har blitt brukt i stor grad i denne 

oppgaven. I hovedsak gjelder det tale Q134, som var en selvbiografi som Jones tok opp på 

bånd. Samt tale Q612 der Jones pratet om diverse healinger han hadde utført og alt 

hjelpearbeidet bevegelsen hadde gjort. I tillegg pratet han om hans negative forhold til 

«pengepredikanter» i det amerikanske samfunnet, og om hvordan han selv var det totalt 

motsatte av disse. Andre temaer var rase og det som er typiske eksempler på Jones’ svært 

kompliserte og motstridende forhold til kristendommen og bibelen. Til slutt har det blitt sett 

på tale Q042, «the death tape», der Jones talte om hvorfor den eneste muligheten de hadde var 

å begå «revolutionary suicide». Dette var for å unngå å bli fanget og drept, og for å forlate den 

kalde kapitalistiske verdenen de levde i.    

I kapittel tre har det teoretiske rammeverket for oppgaven blitt presentert. Kapittelet er delt 

inn i tre deler. Den første består av begreper som har blitt brukt for å beskrive Folkets tempel 

og klassifiseringen av Folkets tempel som nyreligiøs bevegelse. Den andre har sett på 

begrepene synkretisme og bricolage, som seinere i kapittel 4 har blitt brukt for å forklare 

hvordan de ulike elementene som utgjorde trosforestillingene til bevegelsen, gjorde at den 

religionsformen de praktiserte kan betegnes som synkretisk. I del tre har det har det blitt 

redegjort for Max Webers tre former for autoritet. Teori om karismatisk autoritet og lederskap 

har blitt brukt for å se på hva som kjennetegnet Jones’ lederskap.  
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Sammen med teori om autoritet, har retorikk vært en av hovedtilnærmingene i teorikapittelet. 

Teori om retorikk har vært viktig i denne oppgaven, siden det er disse som tale analysen er 

bygget opp på. I denne delen har det blitt gjort rede for etos, patos og logos, samt 

argumentasjonsformene trusselargument, medynksargument, appell til populær stemning, 

personargument, autoritetsargument og stråmannsargumentasjon. Jeg har i denne delen brukt 

utdrag fra ulike taler av Jones for å vise hvordan han benyttet seg av disse 

argumentasjonsformene. 

Kapittelet fire om bakgrunnshistorie har jeg tatt for meg hendelser og inspirasjonskilder i 

Jones sitt liv som hadde en innvirkning på hvordan han formet bevegelsens trosforestillinger. 

Disse inspirasjonskildene inkluderer Josef Stalin, Father Divine, lederen for The Peace 

Mission Movement og Huey P. Newton, lederen for Black Panther. I dette kapittelet har det 

videre blitt sett på hvordan disse elementene bidrar til å se på bevegelsens trosforestillinger 

som synkretiske.  

Det femte kapittelet, Tale analysen er delt inn i tre deler. I den første delen har jeg vist til et 

utvalg av nøkkelbegreper som ofte var temaer eller begreper som gikk igjen ofte i Jones’ taler. 

Det har vært viktig å redegjøre for hva disse begrepene, som sosialisme og kapitalisme, 

betydde innenfor Folkets tempel. I retorikkanalysen har tale Q042 blitt analysert for å se på 

hvordan Jones brukte de tre appell formene etos, patos og logos, samt argumentasjonsformene 

trusselargument og medynksargument. Videre har det blitt sett nærmere på hvordan Jones 

benyttet seg av argumentasjonsformene trusselargument, medynksargument, appell til 

populær stemning, personargument, autoritetsargument og stråmannsargumentasjon. Jeg har 

her vist til en rekke med utdrag fra ulike taler og vist hvordan han brukte dem. Til slutt har det 

blitt utført en autoritetsanalyse, der resultatene fra retorikkanalysen har vært med på å se på 

hvordan Jones brukte sine ord for å bygge autoritet innenfor bevegelsen. I tillegg har det blitt 

sett på hvordan Jones bygget autoritet gjennom meningssystemene og trosforestillingene som 

han hadde innført i bevegelsen.  

Jeg har avsluttet oppgaven med en refleksjon og sammendrag over funnene i undersøkelsen.  
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1.5 Tidligere forskning på Folkets tempel 

 

Folkets tempel har fått svært mye oppmerksomhet innenfor forskningen. Årsaken til dette kan 

ha noe å gjøre med den store fascinasjonen rundt gruppens endelige handling, og ønsket om å 

finne en forklaring på hvordan og hvorfor dette kunne skje. Folkets tempel hadde en stor 

tilstedeværelse i samfunnet da gruppen var på sitt største, og hadde allerede mye 

oppmerksomhet rundt seg før de flyttet gruppen ut i jungelen i Guyana. Det er en stor rekke 

med litteratur skrevet om denne gruppen, både innenfor forskningslitteraturen og 

populærvitenskapen. Som sekundærkilder har jeg brukt et antall av disse.  

Jeg skiller mellom tre ulike former for litteratur om bevegelsen., forskningslitteratur, 

journalistisk litteratur og memoarer, som jeg kommer til å se på i denne oppgaven. 

Forskningslitteraturen har forsøkt å forklare hendelsene ut ifra et teoretisk ståsted. Innenfor 

denne sjangeren har jeg sett på verkene til David Chidesters Salvation and Suicide: Jim Jones, 

the Peoples Temple, and Jonestown (2003) og John R. Halls Gone from the Promised Land 

(2004), i tillegg til Rebecca Moore, Anthony B. Pinn og Mary R. Sawyers bok Peoples 

Temple and Black Religion in America (2004), How the Millennium Comes Violently: From 

Jonestown to Heaven’s Gate (2000) av Catherine Wessinger og Hearing the Voices of 

Jonestown: Putting a Human Face on an American Tragedy (Religion and Politics) (1998) av 

Mary McCormick Maaga. Innenfor journalistisk litteratur har jeg sett på Tim Reiterman og 

John Jacobs’ bok Raven (2008). Disse journalistene brukte mange år på å intervjue personer 

med tilknytning til bevegelsen og gå gjennom store mengder med taler og kilder. Resultatet 

ble et stort verk om bevegelsen, fra Jim Jones’ fødsel til bevegelsens siste dag i Guyana i 

1978. Til slutt har jeg sett på et av memoarene skrevet av det tidligere Folkets tempel 

medlemmet Deborah Layton, Seductive Poison: A Jonestown Survivor's Story of Life and 

Death in the People's Temple (1998). 

Forskningslitteratur 

David Chidester er professor i sammenlignende religionsvitenskap ved Department of 

religious studies ved University of Cape Town. Han har skrevet boken Salvation and Suicide: 

Jim Jones, the Peoples Temple, and Jonestown (2003)
3
. I denne boken påstår ikke Chidester 

at han kan forklare hvorfor Folkets tempel døde ut, men han prøver å redegjøre for 

                                                           
3
 Første utgave av Salvation and Suicide: Jim Jones, the Peoples Temple, and Jonestown ble utgitt i 1988. 
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bevegelsens religionshistorie og legger frem hvordan deres verdenssyn var. Han mener at en 

religionshistorisk tolkning av verdenssynet til Folkets tempel vil hjelpe å forstå Jim Jones, 

Folkets tempel og Jonestown i konteksten av religioner. Metoden boken er bygget opp på er 

Ninian Smarts verdensbilde analyse der han har sett på symboler, myter, ritualer, 

klassifisering og orientering. Han forklarte at han har valgt å bruke tilnærmingen epoché til 

bevegelsen i boken. Det vil si at han har valgt å holde tilbake personlig fordommer for å 

kunne se på bevegelsen med et objektivt syn, men samtidig ha en empatisk subjektivitet mens 

han analyserte bevegelsen. Talene til Jim Jones var en viktig kilde for Chidester da han skrev 

boken. Da han bygget opp en oversikt over trosforestillingene til bevegelsen, var disse for det 

meste basert på talene. Han har delt inn kapitelene i en oversikt over ulike perspektiver på 

hendelsen i Jonestown, en oversikt over viktige personer i bevegelsen, innføring i tid og sted 

og til slutt det han kaller frelse og selvmord, der han har fokusert på «revolutionary suicide», 

«White nights» og til slutt har han tatt for seg det kollektive selvmordet. 

 

John R. Hall er forskningsprofessor ved Department of Sociology på University of California 

– Davis og har skrevet boken Gone from the Promised Land: Jonestown in American Cultural 

History (2004
4
) om Folkets tempel. Den handler om hvorfor Jonestown skjedde og om 

hvordan denne hendelsen er knyttet til USAs historie. Han skriver om hvordan denne 

hendelsen var unik for denne gruppen og deres leder, og om hvordan alt kan forklares i 

forhold til større sosiale prosesser. Halls hypotese er at hendelsen i Jonestown var et resultat 

av konflikten mellom bevegelsen og dens motstandere, som i hovedsak var gruppen 

«Concerned relatives». Med denne hypotesen har han ikke sett bort i fra de innvendige 

forholdene i bevegelsen, men han mener at den varende kampen mot deres motstandere 

gjorde at medlemmene til slutt ikke så en annen endelse på det de anså som trakassering. Han 

skriver i boken at det er viktig at medlemmene av Folkets tempel blir sett som mennesker, og 

at de var ikke hjernevasket og uintelligente, men ønsket kun å bygge et bedre samfunn enn det 

de kom i fra. 

 

I boken How the Millennium Comes Violently: From Jonestown to Heaven’s Gate (2000) har 

Catherine Wessinger brukt Folkets tempel som et eksempel på religiøse retninger som har 

blitt voldelige, eller som kunne blitt det. I denne boken bruker hun i tillegg Heavens gate, 

                                                           
4
 Første utgave av Gone from the Promised Land: Jonestown in American Cultural History ble utgitt i 1987. 
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Branch Davadians, Aum Shinrikyo, Montana Freemen og Soltempelets Orden som eksempler 

på slike bevegelser. I dette komparative studiet har målet hennes vært å skape en større 

forståelse for den generelle personen om denne typen bevegelser. Wessinger mener at det er 

viktig å forstå disse bevegelsene for å unngå flere voldelige hendelser fra andre religiøse 

nydannelser. Hun skriver om at alle disse bevegelsen hadde et millenialistisk forventing, altså 

at de ønsket at det skulle komme en ny og bedre verden. Hun tar opp konflikten som ofte kan 

oppstå mellom nyreligiøse bevegelser og føderasjonen, og at resultatet av disse spenningene 

kan få fatale konsekvenser. Folkets tempel er imidlertid brukt som eksempel på en bevegelse 

som har vært selvdestruktiv.  

Mary McCormick Maaga har en doktorgrad i religionsstudier fra Drew University og har 

tidligere undervist i religion ved University of Stirling i Skottland. I boken hennes Hearing 

the Voices of Jonestown: Putting a Human Face on an American Tragedy (Religion and 

Politics) (1998) utfordrere hun synet på medlemmene av Folkets tempel som hjernevaskede 

mennesker som gjorde alt Jim Jones befalte. Hun har spesielt fokusert på kvinnene som sto 

Jones nærmest, mange var en del av ledelsen av Folkets tempel og noen av dem var også hans 

elskerinner. Hun har sett på disse kvinnene som individer, med egne meninger og 

valgmuligheter. Hun har intervjuet foreldrene til Annie og Carolyn Moore, John og Barbra 

Moore, i tillegg til Stephan Jones, sønnen til Jim Jones og Grace Stoen, moren til John Victor 

Jones
5
, for å få en bedre innsikt i hvem og hvordan disse kvinnene var.      

 

Familiemedlemmer av Folkets tempels medlemmer har delt sine erfaringer og historier fra 

bevegelsen. Rebecca Moore er professor emerita for religions studier ved San Diego State 

University. Hun har skrevet mye om Folkets tempel og Jonestown. Moore hadde selv to 

søstre, Carolyn Moore Layton og Annie Moore, som mistet livet i Jonestown, og er derfor den 

spesielle situasjonen at hun skriver fra et personlig ståsted om søstrene sine, og fra et faglig 

perspektiv som professor i religiøse studier. Hun har skrevet mange artikler og bøker om 

bevegelsen, blant annet Understanding Jonestown and Peoples Temple (2009). I boken har 

hun sett på hvordan medlemmene av Folkets tempel levde ulike liv innenfor bevegelsen. De 

eldre ble tatt godt vare på, mens de yngre medlemmene av bevegelsen gjerne måtte jobbe 

hardere og ble utsatt for strengere straffer. Hun har fokusert på at medlemmene hadde 

individuelle erfaringer innenfor bevegelsen, og var ikke en gruppe med hjernevaskede 

                                                           
5
 John Victor Stoen var sønnen til Tim og Grace Stoen. Konflikten om omsorgsretten for John Victor var en stor 

katalysator for det som skjedde i Jonestown. Dette sees nærmere på i kapittel 4. 
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mennesker uten egne liv og meninger. Hun tar også opp temaet om at det var flertallet av 

medlemmene var afro-amerikanere, og at bevegelsen kjempet for borgerrettigheter og var 

imot rasesegregering, men likevel var flesteparten av de som satt med makt under Jones, 

hvite. Slutten av boken har hun dedikert til tidligere medlemmers refleksjoner over tiden deres 

i Folkets tempel, og tiden etter 18. November 1978. 

 

Rebecca Moore var redaktør, sammen med Anthony B. Pinn og Mary R. Sawyer, av boken 

Peoples Temple and Black Religion in America (2004). Både Rebecca Moore, Anthony B. 

Pinn og Mary R. Sawyer har bidratt med kapitler i boken, sammen med en rekke andre 

bidragsytere. Verket er med på å bidra til de ulike perspektivene på Folkets tempel, og har sett 

på Folkets tempel i konteksten av afro-amerikansk religion. Boken er inndelt i kapitler med 

bidrag fra forskjellige forfattere som har fokusert på ulike perioder i bevegelsens historie og 

ulike temaer som er viktig å utforske når det kommer til gruppen og afro-amerikansk religion. 

Kapittel fire har en god oversikt på bevegelsens demografi, hvilket kjønn, rase og alder de var 

og hvor de opprinnelig var fra i USA. Et annet har fokusert på tilknytningen som Jones og 

Folkets tempel hadde til Father Divines Peace Mission Movement, og hvilke elementer Jones 

valgte å videreføre fra dem til Folkets tempel. Boken tar også opp andre innflytelsesrike afro-

amerikanere fra den samme tidsperioden, og hvordan disse var en inspirasjon for Jones. 

 

Journalistiske verk 

Raven: The Untold Story of Rev. Jim Jones and His People (2008
6
) ble skrevet av to 

amerikanske journalister, Tim Reiterman og John Jacobs. Reiterman var selv tilstede i 

Jonestown 18 november 1978, den siste dagen i bevegelsens historie. Han ble skutt i armen av 

et av Folkets tempels medlemmer, men overlevde. Han avslo lukrative bokavtaler, siden han 

ønsket ikke å gi ut et verk i hui og hast kun for å tjene penger. Han lovte seg selv å ikke uttale 

seg om Folkets tempel før han forsto hva som hadde skjedd, og at han ikke kom til å skrive en 

bok om temaet før han hadde et perspektiv på hendelsen (Reiterman, 2008, s. 4). Sammen 

med medforfatteren John Jacobs, utførte de rundt 800 intervjuer med Folkets tempel 

medlemmer, tidligere medlemmer, slektninger og andre, og gikk gjennom enorme mengder 

med dokumenter, lydopptak og filmopptak. Til sammen ble dette et omfattende verk om livet 
                                                           
6
 Første utgave av Raven: The Untold Story of Rev. Jim Jones and His People ble utgitt i 1982. 
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til Jim Jones, bevegelsens historie og hva som skjedde i Jonestown. Boken er delt inn i to 

deler; den begynner med historien om Jim Jones og Folkets tempels opprinnelse og vekst, og 

ender med Jim Jones og bevegelsens fall (Jacobs & Reiterman, 2008, s. 5). 

 

Memoarer 

Tidligere medlemmer som forlot bevegelsen før den flyttet til Jonestown, overlevde 

bevegelsen endelige handling eller klarte å rømme før 18. november 1978 har snakket 

offentlig om eller utgitt bøker om sine erfaringer om hvordan det var å leve i bevegelsen.  

Deborah Layton er en av disse tidligere medlemmene. Hun skrev boken Seductive Poison: A 

Jonestown Survivor's Story of Life and Death in the People's Temple (1998) om sin tid og 

opplevelser i gruppen. Layton hadde ikke pratet offentlig ut om sin tid i Folkets tempel etter 

1978, siden hun var redd for stigmaet hun ville oppleve hvis hun var åpne om sin tid i 

bevegelsen. Det var da hun hørte på radioen om beleiringen av Branch Davidians i Waco i 

1993, at Layton begynte å tenke at hennes egen erfaring innenfor en lignende bevegelse kunne 

være nyttig for andre å høre. Da spesielt personer som jobber i stillinger som kommer i 

kontakt med slike isolerte bevegelser, for å ha en større forståelse av medlemmenes 

situasjoner og reaksjoner (Layton, 1998, s. 1). Deborah Layton er søsteren til Larry Layton, en 

av Folkets tempel medlemmene som medvirket til drapene på kongressmann Leo Ryan, tre 

journalister og et medlem av bevegelsen. Han var den eneste som ble straffeforfulgt etter 

hendelsen 18 november, og sonet 18 år i fengsel (Bell 2013). Det var gjennom Larry, som 

allerede var medlem, at hun ble introdusert for Folkets tempel (Layton, 1998, 34–38). 

Deborah var en del av Jones’ innerste sirkel, og var finanssekretær i bevegelsen fra desember 

1977 frem til hun rømte fra Jonestown i mai 1978. Hennes edsvorne uttalelse om tilsandene i 

Jonestown var en stor årsak til at kongressmann Leo Ryan åpnet en etterforskning av Folkets 

tempel (Layton 1978).  
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1.6. Primærkilder 
 

 

Mine primærkilder i dette prosjektet er Jim Jones’ taler, både i form av lydfiler og 

transkriberinger. Det er i hovedsak transkriberingene som har blitt brukt som kilder, men for å 

få inntrykk av hvordan stemningen var under disse talene, har det vært en fordel å høre på 

lydfilene i tillegg. På nettsiden til The Jonestown Institute
7
 ligger et utvalg på rundt 351 

opptak fra året 1970 frem til 1978. Disse opptakene inkluderer taler av Jim Jones, 

nyhetsopplesninger i Jonestown og diverse andre opptak, blant annet en biografi som Jones 

har tatt opp på bånd. The Jonestown Institute består av omfattende kilder og dokumenter om 

bevegelsen i tillegg til opptakene. Nettstedet er sponset av Department of Religious Studies 

ved San Diego State University.  

Det er Rebecca Moore, professor emerita for religionsstudier ved San Diego State University, 

som driver nettstedet. Hensikten er å legge fram ulike syn på Folket tempel og hendelsen i 

Jonestown, både fra personlige og akademiske perspektiver. Nettstedet inneholder store 

mengder med dokumenter fra de mange statlige etterforskningene av Jonestown og Folkets 

tempel, som ble utgitt under Freedom of Information Act. Presentasjoner av medlemmene av 

Folkets tempel gjennom artikler, opptak, brev og fotografier. Slik at de som besøker siden har 

muligheten til å opparbeide seg sin egen mening om bevegelsen. Målet er å gi en dypere 

forståelse av hvordan gruppen var, hvem dens medlemmer var og deres historie enn det man 

får gjennom mediene. Denne siden er en kilde som har vært utrolig viktig i arbeidet med 

denne oppgaven. 

De fleste talene som finnes på nettstedet er allerede transkribert, med noen unntak. Selv om 

opptakene er fra 1970-tallet er stort sett lydkvaliteten god nok til å oppfatte det meste som blir 

sagt. Dette er bortsett fra noen ord og setninger som ikke er mulig å høre, årsaken til dette er 

ofte fordi det som blir sagt er fra noen i publikum og de er for langt unna mikrofonen til at det 

blir oppfatte på opptaket. I mange tilfeller er det mulig å anta hva personen har sagt eller spurt 

om ut i fra Jones’ motsvar. Selv om de fleste talene allerede er transkribert, er det også viktig 

å høre på lydfilene siden det bidrar med tilleggsinformasjon om stemningen Jones skaper og 

hvordan han bruker stemmen sin for å påvirke sine mottakere. 

 

                                                           
7
 https://jonestown.sdsu.edu/ 



 

12 
 

2 Metode og materiale 

 
Som metode har Nvivo vært et svært viktig verktøy for analysen i denne oppgaven. Dette 

analyseprogrammet har vært nyttig å bruke til sorteringen og kategoriseringen av talene. I 

tillegg har det blitt sett på intertekstualitet, forforståelse og symboler.  

Materiale som har blitt brukt i denne oppgaven er talene til Jim Jones. I dette kapittelet 

kommer til å bli redegjort for de ulike formene for taler som Jones holdt, i tillegg en større 

utgreiing over de talene som har vært viktige for denne oppgaven.  

 

2.1 Metode 
 

Som metode i denne oppgaven har jeg gjennomført en tale analyse. Jeg vil si at denne 

metoden er en retorisk analyse, men den faller også inn under tekststudium. Dette er på grunn 

av at jeg tar utgangspunkt i transkriberingene av talene. Kapittel fem i boken Metode i 

religionsvitenskap heter «Metodisk mangfold: Utforskning av en religiøs tekst» og tar opp 

hvordan en analyse av en antikk tekst bør utføres. Formålet med en religionshistorisk 

tekstanalyse er å få vite mer om det religiøse i teksten og diskutere dens betydninger.  

Det er viktig å se på de historiske og kulturelle prosessene og omgivelsene som teksten var en 

del av (Gilhus, 2006, s. 91). Rasediskriminering og segregeringen for afro-amerikanere var 

noe som preget samfunnet i USA på 1950-tallet da Folkets tempel ble dannet. Jones’ ønske 

om at alle skulle være velkommen i bevegelsen på tvers av rase, kjønn og klasse gjorde at 

Folkets tempel var en sammensatt bevegelse. Dette plasserer talene hans i en bestemt tid i 

historien som er viktig å forstå i analysen av talene. I følge Ingvild Gilhus er det en større 

utfordring å gjenskape sammenhengen til teksten i arbeidet med tolkningen av eldre tekster 

enn tekster fra nyere tid, fordi man ikke lenger har informanter som kan hjelpe å avdekke den 

(Gilhus, 2006, s. 89). Selv om de fleste medlemmene av Folkets tempel er døde, finnes det 

mange tidsvitner, og perioden bevegelsen var aktiv er godt dokumentert, også innenfor 

forskningslitteraturen.  

Gilhus nevner at det kan være en fordel å studere tekstene fra antikken eller eldre tekster fordi 

vi allerede vet hva utfallet ble, noe som vi ikke kan vite enda med nåtidens tekster. Dette kan 

også være negativt fordi synet på teksten kan bli tilsløret nettopp på grunn av dette. Siden 
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aktørene ikke visste det endelige utfallet, så kunne mulighetene for fremtiden være mange. 

Man kan ha store fordeler i analysen av teksten om man hele tiden har i bakhodet at historien 

kunne vært annerledes (Gilhus, 2006, s. 103). Vi kjenner allerede utfallet til Folkets tempel, 

men det har vært en fordel for meg å se på talene i lyset av at jeg ikke vet hvordan deres 

historie ender i den grad det er mulig å gjøre. Det kommer alltid til å ligge i bakhodet at man 

vet hva som kommer til å skje. Men med tanke på at oppgaven er å se på hvordan Jones 

bygger autoritet, har det viktig å se på hver enkelt tale som en egen historie, uten å hele tide 

fokusere på hva som kommer seinere. 

Oversetting og forforståelse  

Gilhus påpeker at gjennom oversetting kan teksten miste nyanser som den hadde og få nye 

nyanser den tidligere ikke hadde (Gilhus, 2006, s. 90). Siden mine primærkilder er på engelsk, 

har det vært viktig å være klar over at teksten kan miste nyanser og få nye nyanser når jeg har 

oversatt deler av dem til norsk. Jeg har derfor valgt å ikke oversette dem, men beholde teksten 

på sitt opprinnelige språk. Det er også mulig at jeg har lagt noe annet i ordene enn det Jones 

og andre medlemmer av Folkets tempel gjorde, det har derfor vært viktig å forstå teksten og 

ha en forforståelse av teksten og konteksten (Gilhus, 2006, s. 90). Derfor blir det svært viktig 

å skaffe seg kunnskap om de religiøse og kulturelle forholdene som fantes på tiden som 

teksten kommer ifra (Gilhus, 2006, s. 91). Dette har jeg tatt stilling til gjennom en analyse av 

nøkkelbegreper i kapittel fem hvor jeg sett på begreper som Jones brukte ofte i talene og 

hvilken mening han gav dem. 

Bakteppe 

På grunn av gruppens sosialistiske og kommunistiske tendenser, har det vært viktig å 

undersøke hvordan det amerikanske samfunnet og politikken så sosialisme og kommunisme i 

denne perioden av historien. Siden Folkets tempel var en sosialistisk gruppe og etablerte seg i 

det amerikanske samfunnet under den kalde krigen, fremstår dette forholdet som konfliktfylt. 

For den gjennomsnittlige amerikaneren var innføring av sosialisme og kommunisme det 

verste som kunne skje med landet, og for mange amerikanere er det fortsatt tilfellet. Men 

Folkets tempel ble i begynnelsen svært godt mottatt av resten av det amerikanske samfunnet, 

og bevegelsen var anerkjent for det arbeidet de gjorde for de underpriviligerte. Dette er 

bakteppet for å forstå den religiøse utviklingen i Folkets tempel. Etter hvert som kristendom 

ble en mindre del av bevegelsen, og kommunisme og sosialisme fikk en større plass ble 

skepsis utenfra et våpen for Jones for å distansere bevegelsen mer fra resten av samfunnet. 
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Ved å bruke «oss mot dem» - mentaliteten fikk han en større makt til å endre de religiøse 

aspektene for å passe hvordan han så på samfunnet. Hovedfokuset i oppgaven er Jim Jones 

sine taler, men det har fortsatt vært svært nødvending å sette seg inn i hva som er skrevet om 

bevegelsen innenfor faglitteraturen. 

 

Tidligere verk  

Gilhus påpeker samtidig at det er viktig å se på materialet med egne øyne, og ikke bare bli 

påvirket av de andre har skrevet om det samme temaet (Gilhus, 2006, s. 92). Som nevnt er det 

blitt skrevet svært mye om Folket tempel. Jeg tror dette er på grunn av både 

forskningsmiljøene og offentlighetens fascinasjon over hvordan gruppens historie endte, et 

masseselvmord og mord der over 900 mennesker døde, det største masseselvmordet i 

moderne tid. At det finnes mye forskningslitteratur er positivt i den forstand at man kan få vite 

det meste man ønsker å få vite om gruppen. Det negative blir, som tidligere nevnt, at det er 

lett å bli påvirket av andres meninger og synspunkter. Dette er noe jeg gjennom hele 

prosessen har vært bevisst på og prøvd å unngå i min oppgave til den grad det er mulig. Men i 

noen tilfeller er det umulig å ikke dele noen av de samme synspunktene som tidligere er lagt 

frem. 

Intertekstualitet   

Selv om det er meningen at vi hele tiden skal fokusere på teksten i seg selv, så er det også 

tilfellet at tekster hele tiden forholder seg til andre tekster, dette kalles intertekstualitet 

(Gilhus, 2006, s. 94). Det er gjennom å forholde seg til andre tekster at tekster produserer 

mening (Gilhus, 2006, s. 95). Intertekstualitet er noe jeg har møtt på i arbeidet med talene til 

Jim Jones. Bibelske henvisninger er en vanlig gjenganger i hans taler, enten han sier seg enig i 

sitatene eller bruker dem for å kritisere kristendommen og «Sky-God»
8
. En del av min analyse 

vil være å identifisere tilfeller av intertekstualitet og forklare hvilke tekster Jim Jones refererer 

til. 

Symbolbruk 

I tale analysen har det vært viktig å se på symbolbruk og hvilke ord som Jones brukte 

gjentagende. I en av talene fra 1976 går for eksempel ordet «Sky-God» igjen (The Jonestown 

                                                           
8
 «Sky-God» ble brukt når Jones refererte til den kristne guden. Dette blir sett nærmere på i kapittel 4. 
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Institute, «Annotated Transcript Q162», 2001). I analysen har det vært viktig å gjøre seg klar 

over gjentagende begreper i talene til Jim Jones, og hvilken betydning disse begrepene har for 

gruppen. Hvorfor denne symbolikken ble brukt har også vært viktig å se på. Var det for 

eksempel for å skape samhold eller frykt? Dette er en av grunnene til at dette har vært viktig å 

se på gjentatt symbolbruk i talene, for å skjønne hvilke ord som umiddelbart forbinder visse 

følelser hos menigheten. Dette har jeg sett nærmere på i kapittel 5.1 Nøkkelbegreper, der jeg 

har utført en emisk begrepsanalyse. 

 

2.1.1 Nvivo og ordskyer 
 

Nvivo er et digitalt analyseverktøy som blir brukt til kvalitativ forskning. Programmet brukes 

til å analysere tekster, videoer og lydopptak, og hjelper å sortere ustrukturert innsamlet data. 

Programmet kan i tillegg brukes til transkribering, lage grafer, og lage ordskyer av de mest 

brukte ordene i en tekst. Programmet er ganske komplekst, og jeg har brukt mye tid på å sette 

meg inn i hvordan programmet fungerer og de funksjonene som har vært nyttige for min 

oppgave. 

Programmet har vært til stor hjelp til å sortere tekstmengden i ulike mapper. Disse mappene 

kan man merke med temaer, og trekke ut og merke setninger som man kan legge i disse 

mappene. Dette har gjort arbeidet med å finne de viktigste setningene for oppgaven min, og 

for å holde oversikt over oppgaven svært mye mer oversiktlig enn det den hadde vært uten et 

slikt program. Dette har vært spesielt hjelpsomt med tanke på den retoriske analysen i 

oppgaven min, da det å se på enkelte setninger og argumenter har vært avgjørende for å lage 

en god analyse. Å kunne sortere disse i mapper under ulike temaer for argumentasjon og 

retoriske virkemidler har hjulpet med å strukturere undersøkelsen.   

For å se på hvordan Jim Jones bygger autoritet i talene og hvordan han argumenterer, har det 

vært greit å kunne bruke Nvivo for å sortere ord som kan skape ulike følelser blant 

mottakerne av talene. «Konsentrasjonsleir» er et eksempel på ord som blir brukt gjentagende 

ganger for å skape frykt og uro blant medlemmene. Dette kan ha vært et middel for Jones for 

å oppnå et mål, siden frykt kan være en stor motivasjon for forandring. Det har derfor vært 

viktig å se på hvor ofte slike ord blir brukt av Jones og om det er mulig å se et mønster der 

han bruker disse ordene som middel for å nå et mål. 
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Fremgangsmåte 

Det første jeg gjorde var å legge inn talene som enkle filer inn i Nvivo. Disse filene hadde 

talenavnene som tittel, for eksempel Q757. Disse filene ligger da som en liste på hovedsiden i 

prosjektet. Med disse filene kan man opprette en case. En case blir en egen fil, i dette tilfellet 

med navnet Q757. I denne casen har man oversikten over hvor store deler av teksten som er 

kodet. At teksten er kodet vil for eksempel si at det er opprettet forhold til andre tekster eller 

lagt i noder. Det finnes også andre funksjoner for å sortere tekst i en case. 

I disse mappene har jeg sett på hver enkelt tale, og merket viktige setninger som en ‘node’. En 

node fungerer slik at du kan legge inn setninger eller avsnitt fra hovedteksten inn i ulike 

mapper. Mappene er sortert med titler på de ulike argumentasjonsformene; trusselargument, 

personargument, autoritetsargument, appell til populær stemning, medynksargumenter og 

stråmannsargumentasjon. Samt inndelt i etos, patos og logos. I disse mappene blir sitatene 

eller avsnittene liggende sortert under det opprinnelige filnavnet i den aktuelle noden. 

I det opprinnelige dokumentet er det er mulig å merke alt som har blitt kodet, det er derfor lett 

å se om dette er tekst som allerede er blitt sortert. Selv om det er mulig å merke tekst som har 

blitt sortert med gult, har jeg i tillegg brukt flere farger for å merke setninger i teksten som 

korresponderte med de ulike nodene. De forskjellige fargene fungerer som markører for ulike 

typer argumenter og ord, og er en metode som fungerer godt for meg, fordi jeg syntes det er 

lettere å huske når ord er relatert til farger. Gjennom å bruke farger har jeg i tillegg vært 

bevisst på hvilke deler av teksten som er sorter og lagt i de ulike nodene, siden jeg forbinder 

de ulike fargene med de ulike titlene på nodene. Autoritetsargumenter var for eksempel 

merket med rødt, mens medynksargumenter var merket med rosa. 
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Figur 1 – Skjermdump av Nvivo Prosjekt 

Her vises oversikten over nodene på høyre side av skjermen. I ruten til venstre er det vist et 

eksempel på hvordan jeg har valgt å merke ulike sitater med rødt for at det skal være åpenbart 

at det er autoritetsargument. Der vises det også hvilken fil dette sitatet har blitt kodet fra. 

 

2.2 Materiale  

Materialet jeg bruker i denne oppgaven er taler holdt av Jim Jones, lederen for Folkets tempel. 

The Jonestown Institute har det mest omfattende kildene om Folkets tempel og på denne siden 

ligger alle opptakene som FBI hentet ut etter november 1978. Det finnes 81 opptak av taler 

som ble holdt av Jones i perioden 1970 til 1977. Rundt 170 opptak fra Jonestown, med ulike 

taler og hendelser, fra januar frem til 18. november 1978. I tillegg til det, finnes også 27 andre 

typer opptak av diverse hendelser, samt 73 opptak av nyhetsopplesninger holdt av Jones og 

andre medlemmer av bevegelsen. Da jeg begynte arbeidet med denne oppgaven hadde jeg 

håpet på at det fantes opptak fra tidligere år, men det har ikke vært mulig å finne. Siden det er 

bevegelsen som selv har tatt opp talene, kan det gi mening at det ikke finnes opptak fra 

tidligere år. Dette er fordi bevegelsen rundt 1970 var på sitt største, og det er mulig at det 

derfor ble viktigere å dokumentere aktiviteten innenfor gruppen.  
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Det har vært en nødvendighet å begrense materiale som ble brukt til denne oppgave. Dette er 

på grunn av den store mengden med opptak. Talene har ofte en spilletid på rundt 90 minutter. 

Det hadde derfor blitt et for omfattende arbeid hvis jeg skulle hørt gjennom alle opptakene. 

Jeg endte derfor opp med å bruke 25 av talene som materiale til denne oppgaven.  

Noen taler har vært mer anvendelige for denne oppgaven enn andre. De som jeg har ansett 

som mer hensiktsmessig har jeg gjort rede for her. Taler som healing tjenester, 

nyhetsopplesninger og diverse taler har blitt brukt for å vise til bestemte tilfeller av 

argumentasjonsformer og for å vise til eksempler i begrepsanalysen.     

Lydfilen kalt Q134 er ikke en tale foran en forsamling, men kun Jones som forteller kort om 

hendelser i livet hans og hvordan disse hendelsene har ført til at han har tatt bestemte valg i 

livet. Denne talen kan sees på som en form for «selvbiografi». Selv om dette ikke er en tale 

for en forsamling, mener jeg at denne er viktig for å se på hvordan han selv ser på bevegelsen, 

og seg selv. I dette opptaket tar han opp hvordan livet hans har formet hvordan han ser på 

religion. Han forteller om møter med ulike mennesker som fulgte en kommunistisk ideologi, 

og hvordan møtene med disse menneskene har ført til at han «skapte sin egen form for 

marxisme» (The Jonestown Institute, «Q134 Transcript», 1999). 

I tale Q612 pratet Jones om en rekke temaer som ofte dukket opp i hans taler. Han talte om 

sin healing evner, i tillegg til alt hjelpearbeidet som bevegelsen hadde gjort opp gjennom 

årene. Han pratet om rase, og sitt eget slektstre og om hvordan han hadde funnet ut at han 

hadde en afro-amerikansk slektning. I tillegg tar han opp hans negative forhold til andre 

predikanter i det amerikanske samfunnet, og om hvordan de kun brydde seg om pengene de 

kunne tjene gjennom sin menighet. Et annet tema som ble tatt opp var hans forhold til 

kristendommen, og spesielt bibelen. Dette forholdet fremsto som svært komplisert og 

motstridene. Denne talen har blitt brukt fordi den gjenspeiler størsteparten av talene som 

Jones holdt. Talene var som regel innom mange temaer i løpet av en tale, og det var ingen 

særlig struktur i dem. Han pratet om ulike temaer om hverandre. 

Tale Q042 også kalt «The Death tape», fra 18. november 1978 er det siste opptaket som ble 

tatt opp der Jones taler. I dette opptaket pratet Jones om nødvendigheten av å dø, siden det 

ikke lengre fantes andre muligheter for bevegelsen. I opptaket høres det hvordan voksne og 

barn skrek og gråt mens de begynte å dele ut giften. Christine Miller var et medlem av 

bevegelsen. I begynnelsen av opptaket høres hun da hun prøvde å overtale Jones til at det 

finnes andre løsninger på problemene deres og at de ikke trengte å dø. På grunn av denne 
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diskusjonen mellom Miller og Jones ble denne talen nyttig å bruke i retorikkanalysen i 

kapittel 5. Siden det var en tale med innspill fra andre, var den mer anvendelig for å finne 

hvordan Jones benyttet seg av etos, patos og logos.  
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3 Teori 
 

 

I dette kapittelet skal jeg se på teori som har vært nyttig for analysen i denne oppgaven. Først 

har jeg gjort rede for hvordan Folkets tempel har blitt klassifisert innenfor 

religionsvitenskapen. Det har blitt brukt ulike begreper for å beskrive Folkets tempel innenfor 

forskningslitteraturen og populærkulturen. Et begrep som ofte dukker opp når Folkets tempel 

blir nevnt eller diskutert, er sekt- og kultbegrepet. I denne delen av oppgaven har jeg sett på 

disse like begrepene og diskutert om Folkets tempel passet inn under disse klassifiseringene. 

Teori om bricolage og synkretisme har vært viktig for å beskrive bevegelsens fremvekst og 

kontekst med vekt på hvordan Jones vevet sammen forskjellige religiøse og ideologiske 

strømninger i samfunnet og kulturen, i samtiden.  

Teorier om autoritet har vært nødvendig for å få en forståelse av ulike former for autoritet. 

Det har derfor vært nyttig å se på Max Webers tre former for autoritet, tradisjonell, 

byråkratisk og karismatisk, og om hvordan han mente at legitimering av makt kun ligger i 

disse tre formene for autoritet. Det har i tillegg vært nyttig å se på Webers teori om 

rutinisering av karisma, samt Catherine Wessingers teori om karismatisk autoritet. 

Peter Berger og Thomas Luckmans teori i Den Samfunnskapte virkelighet (2000) om den 

sosialt konstruerte virkeligheten har vært med å forklare hvordan bevegelsen levde i en egen 

virkelighet med sine egne kunnskaper og verdensforestillinger, og hvordan bevegelsen i 

Jonestown derfor fungerte i et vakuum, uten impulser utenifra.   

 

3.1 Religionsbegreper og klassifisering 

 

En forutsetning for min analyse har vært å studere hvordan Folkets tempel har blitt klassifisert 

og hvilke begreper som oftest har blitt brukt for å beskrive bevegelsen. I tillegg til hva disse 

begrepene innebærer. Dette er fordi Folkets tempel har blitt beskrevet med mange ulike 

religionsbegreper både innenfor forskningslitteraturen og populærkulturen. Som tidligere 

nevnt er to av begrepene som ofte blir nevnt er sekt- og kultbegrepet. I denne delen skal jeg 

vise hvorfor Folkets tempel ikke passer inn i disse klassifiseringene. De andre begrepene vi 

skal se på er kirke, for å vise at Folkets tempel har kunne blitt klassifisert som dette i en 
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periode i deres historie. Til slutt skal vi se på begrepene nye religioner og nyreligiøse 

bevegelser. Det er nyreligiøs bevegelse jeg mener er et riktig begrep å bruke når man skal 

klassifisere Folkets tempel. Det vil jeg vise ved å se på kjennetegn med nyreligiøse bevegelser 

og hva som ligger i begrepet, og vise hvorfor Folkets tempel kan passe inn i denne kategorien 

av religion. 

 

3.1.1 Sekt- og kultbegrepet 

 
Sektstempelet er en gjentagende klassifisering for bevegelser som Folkets tempel. Innenfor 

religionshistorien har Max Weber og Ernst Troeltsch (Weber og Troeltsch gjengitt i Gilhus & 

Mikaelsson, 2005, s. 25) kategorisert en sekt som en skisma fra en allerede eksiterende 

religion. I Webers definisjon er det svært vanlig at disse gruppene danner seg rundt en 

karismatisk leder (Weber og Troeltsch gjengitt i Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 25). 

Medlemskap i en sekt er eksklusivt, og for å bli akseptert inn i en slik gruppe forventes det at 

medlemmet skal være religiøst kvalifisert og aktive troende (Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 

26).  

‘Kult’ begrepet er vanskelig å definere og har innenfor populærkulturen ofte svært negative 

konnotasjoner. Rodney Stark og William Bainbridge deler kultbegrepet inn i tre grupper; 

tilhørerkult, klientkult og kultbevegelse. Innenfor tilhørerkult (audience cult) er den største 

karakterisken at tilhengeren gjerne er deltaker på konferanser og foredrag, de er konsumer av 

massemedia og bøker, og gjerne interessert i nye ting på alternativmessen, men de binder seg 

gjerne ikke til noe. De liker gjerne å diskutere astrologi og andre New Age relaterte ting, men 

er ikke mer engasjert i organiserte fellesskap (Stark & Bainbridge gjengitt i Gilhus & 

Mikaelsson, 2005, s. 26).  

Klientkulten (client cult) er mer organisert enn tilhørerkult. En healer med tilhengere er et 

eksempel på en klientkult. I dette forholdet er spesialisten gjerne mer organisert enn 

tilhengerne. Tilhengeren kan gjerne tilhøre flere klientkulter samtidig, og i tillegg være 

medlem av en religiøs organisasjon. Denne formen for kult driver gjerne ikke med en form for 

aktiv rekruttering (Stark & Bainbridge gjengitt i Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 27).  

Kultbevegelsen (cult movement) er den formen for kult som minner mest om sektbegrepet. 

Stark og Bainbridge skiller mellom sekt og kultbevegelse gjennom opphavet. Mens sekten er 
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en skisma fra en allerede eksisterende religion, er kultbevegelsen en selvstendig nydannelse 

eller en impuls utenfra. Denne formen for kult dekker alle former for religiøse behov som 

tilhengeren har. Det er ikke et kriterium at kulten er sterkt organisert, eller har strenge krav til 

medlemmene for at det kan klassifiseres som en kultbevegelse, dog det da minner veldig om 

en form for en mer organisert klientkult. Det finnes former for kultbevegelser som har svært 

strenge krav til tilhengerne for at de skal kunne holde et medlemskap, da gjerne at tilhengeren 

skal være fulltidsengasjert innenfor kultbevegelsen (Stark & Bainbridge gjengitt i Gilhus & 

Mikaelsson, 2005, s. 27).   

I Stephen J. Hunts bok Alternative Religions: A sociological Introduction blir Folkets tempel 

kalt en «dommedagskult» (Doomsday cult) (Hunt, 2003, s. 26). I denne boken blir bevegelsen 

beskrevet som et likestilt kristent samfunn, med sterke marxistiske idealer. Han beskriver 

gruppen som den ble styrt med jernhånd av Jim Jones, og at han truet medlemmer for å skape 

orden og lojalitet innenfor gruppen. Han skulle også ha brukt vold for å forhindre at 

medlemmer forlot gruppen (Hunt, 2003, s. 27). 

Problemet med å definere Folkets tempel som en dommedagskult er at bevegelsen da kun blir 

definert utfra dens endelse. I ettertid er det kanskje lett å beskrive Folkets tempel som en 

bevegelse som hadde dommedag som eneste fokus. Det var ikke tilfellet at endelsen til 

Folkets tempel var en hendelse som var planlagt fra bevegelsens opprinnelse. For flertallet av 

medlemmene var det ikke noe som de ønsket skulle skje, selv om de kanskje så på det som en 

nødvendighet på slutten. Hvis man definerer Folkets tempel som en dommedagssekt, 

begrenses den til den aller siste fasen i gruppens over 20 år lange levetid. 

Et annet problem med denne klassifiseringen er sektbegrepet. Hvis man skal bruke Weber og 

Troeltsch oppfatning av en sekt, passer ikke Folkets tempel inn med disse kjennetegnene. 

Folkets tempel endte som en svært isolert gruppe, men dette skjedde først i 1977 da hele 

bevegelsen ble flyttet Jonestown i Guyana (Hall, 2004, s. 73). Før dette levde de ute i 

samfunnet med alle andre, og var svært aktive i deres hjelpearbeid. Bevegelsen drev også med 

aktiv rekruttering, og de hadde et mål og ønske om å få så mange medlemmer som mulig. Det 

kan virke som om Jones ønsket et så stort publikum som mulig for å spre sitt budskap om 

sosialisme, derfor var det heller ikke påkrevd at medlemmene måtte være religiøst kvalifiserte 

før de fikk være med i Folkets tempel.  

Med tanke på tilhørerkult og klientkult er begge to for løst organisert for at det er begreper 

som kan brukes for å beskrive Folkets tempel. For å kunne beskrive en religiøs bevegelse som 
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en kultbevegelse forventes det at den er en selvstendig nydannelse eller en impuls utenfra. 

Folkets tempel var fortsatt en kristen bevegelse utad, selv om de var åpne om sin praktisering 

av sosialisme. Dette vil si at de minner mer om en utbrytergruppe, som så minner mer om 

sektbegrepet, enn nyskapende i den forstand at deres trosforestillinger var grunnet på noe nytt. 

Begge begrepene er derfor upraktiske å bruke for å beskrive Folkets tempel.  

 

3.1.2 Kirke  

Weber og Troeltsch betegner kirke som en hvilken som helst religiøs organisasjon som 

inkluderer hvem som helst innenfor et geografisk område (Weber og Troeltsch gjengitt i 

Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 25). Folkets tempel kan i en tid i deres historie bli definert som 

en kirke. Jones ønsket at så mange som mulig skulle bli med i bevegelsen, og derfor var alle 

som ønsket å bli med velkomne. De første etablerte stedene der medlemmene møttes for 

samlinger, ble det kalt for kirker. Da Jones først startet bevegelsen kalte han den Community 

Unity Church, deretter Wings of Deliverance. Innen 1955 hadde Wings of Deliverance byttet 

navn til Peoples Temple Full Gospel Church (Chidester, 2003, s. 3).  

Jones fortalte i opptaket Q134 at han etablerte kristne menigheter fordi det var et felt han var 

god kjent med fra barndommen og opp gjennom oppveksten. Han fortalte også at dette var et 

sted han følte seg trygg. I de seinere årene brukte han i hovedsak kirken for å kunne innfiltrere 

den med marxisme, men han forteller at han likevel hadde en kjærlighet for kristendommen 

(The Jonestown Institute, «Q134 Transcript», 1999).  

 

3.1.3 Nyreligiøse bevegelser og nye religioner 

 
Nyreligiøsitet omfatter religiøse nydannelser som har oppstått i løpet av de siste to hundre 

årene over hele verden. Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson skiller nyreligiøsitet i tre 

nivåer, nye religioner, New Age og uorganisert nyreligiøsitet (Gilhus & Mikaelsson, 2005, 

s.11), der førstnevnte refererer til et organisert religiøst samfunn med medlemmer, slik som 

Hare Krishna-bevegelsen og Scientologikirken (Gilhus & Mikaelsson, 2005, s.12).  

Mye av det disse nye religionene innbefatter, som ideer, myter, ritualer og praksis stammer fra 

eldre religiøse tradisjoner. Men disse nye religionene har brutt med eldre religiøse 



 

24 
 

tradisjonene og skapt noe som er nytt (Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 11). Mange forskere 

regner retninger som oppsto på 1800-tallet, som Jehovas vitner, mormonismen, og Teosofisk 

samfunn, som slike nye religioner. Andre forskere reserverer begrepet for retninger som 

oppsto på 1960- og 1970-tallet (Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 19).  

Nye religioner kan forstås som nyskapende siden de ofte er sammensatt av ulike ideer fra 

eldre religiøse tradisjoner, og blir brukt og satt dem sammen på nye måter (Gilhus & 

Mikaelsson, 2005, s. 19–20). Det finnes en balanse mellom det innovative og det 

tradisjonelle, men mange nye religioner vil ikke selv påstå at dette er noe nytt, men heller en 

glemt sannhet som de har funnet tilbake til (Hammer & Rothstein, 2012, s. 8). Selv om disse 

bevegelsene kalles «nye», vil ikke det si at de er helt annerledes enn gamle tradisjoner. Noen 

av de faktorene som er viktige i religion generelt, som hellige tekster og ritualer, er viktige 

også i de nye bevegelsene (Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 20). Det er vanlig at elementer fra 

eldre religioner dukker opp i nyere etablerte religioner. Flertallet av alle verdens religioner har 

appropriert elementer tatt fra tidligere religioner. Dette er altså ikke noe nyskapende med nye 

religioner (Hammer & Rothstein, 2012, s. 7).  

 

Karismatisk lederskap er ofte et kjennetegn på nye religioner. I mange tilfeller er denne nye 

religionen grunnlagt av et individ, som da sitter med makten til å bestemme hvilke doktriner 

denne religioner har, og hvordan medlemmene skal praktisere den (Hammer & Rothstein, 

2012, s. 5). Dette var tilfellet med Folkets tempel. Det var Jones som hadde autoriteten over 

hva trosforestillingene var og hvordan de skulle praktiseres. Innenfor religionen blir ofte disse 

lederne sett på som nesten overnaturlige, både når de er i live, men også etter deres død, hvis 

bevegelsen overlever deres død (Hammer & Rothstein, 2012, s. 6). Et annen viktig aspekt av 

nye religioner er mytene deres, og hvordan bevegelsene plasserer seg selv i samtiden. Ofte er 

argumentet for at det er viktig at denne religionen blomstrer er fordi verden er på et kritisk 

punkt i historien, og levemåten og religionen til denne bevegelsen er det eneste som kan redde 

denne fallende verdenen (Hammer & Rothstein, 2012, s. 6). Her kan man trekke linje til 

hvordan Jones var fast bestemt på å innføre kommunisme og sosialisme i samfunnet, for å få 

slutt på den kalde og rasistiske kapitalismen. Det kan i tillegg sees i sammenheng med 

inkluderingen av alle mennesker, på tross av rase og klasse. Folkets tempel skulle fungere 

som et mikrosamfunn av hvordan Jones ønsket at resten av det amerikanske samfunnet skulle 

være. 
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Catherine Wessinger peker på at i mange tilfeller er karisma knyttet til en spesiell plass for 

bevegelsen. I Folkets tempels tilfelle flyttet bevegelsen på seg et par ganger før de endte opp i 

Guyana, derfor er karisma knyttet til lederen og ikke til et spesielt sted (Wessinger, 2012, s. 

89). 

Folkets tempel som en nyreligiøs bevegelse 

Det har blitt vist at Folkets tempel kan klassifiseres på flere måter på ulike tidspunkt i deres 

historie. Den første religiøse påvirkningen som Jones hadde, var fra pinsebevegelsen. Det er 

tydelig at denne tradisjonen, sammen med evangelikalisme, ble hos Jones frem til hans død, 

gjennom den kraftige og følelsesladde måten han talte på. 

I tilfellet til Folkets tempel var det mange ulike elementer som utgjorde deres 

trosforestillinger. Navnet Peoples Temple Full Gospel Church gir kristne assosiasjoner og 

bruken av «tempel» i navnet har tilknytning til pinsebevegelsen (Hall, 2004, s. 43). Det er 

ingen tvil om at Folkets tempel var i en konstant forandring når det kom til fokus og 

trosforestilling. Ved bevegelsen begynnelse var det tydelig at kristendom, i ulike former, sto i 

sentrum. Men Jones brukte de seinere årene på å kritisere den kristne guden, og vekslet 

mellom viten om at denne guden eksisterte. Men om den gjorde det, så var det uansett ikke en 

gud som var verdt å tilbe. Selv om hans forhold til kristendom kan oppleves som konfliktfylt, 

fortalte han at han var glad i kirken og det var der han for første gang følte tilhørighet (The 

Jonestown Institute, «Q134 Transcript», 1999). 

Jones ble tidlig i livet interessert i Sovjetunionen og kommunisme. Disse politiske retningene 

skulle komme til å bety mye for religionen til Folkets tempel. Det var kommunisme og 

sosialisme som var de sterkeste idealene til gruppen. Disse politiske ideologiene ble blandet 

med religion, i de fleste tilfellene ulike kristne tradisjoner. Bevegelsen hadde klare elementer 

av ulike former for kristendom. Men samtidig var Folkets tempels syn på gud i konflikt med 

det kristne synet. Folkets tempel trodde på at godheten i menneske ble vist gjennom 

sosialisme og kommunisme og at gjennom denne idelogien så kunne et menneske bli til en 

immanent gud. Sosialisme erstattet den kristne guden som det høyeste å tilbe, med 

sosialismen immanent i Jones. Med dette etableres Jones som en karismatisk leder, siden han 

plasserte seg selv i en stilling der han kan ansees som over vanlige mennesker.  

Innenfor nyreligiøsitet har Gilhus og Mikaelsson delt de inn i tre nivåer. Nivået vi har sett på i 

denne oppgaven er nye religioner. Folkets tempel kan defineres som en ny religion, med 

utgangspunkt i eldre tradisjoner. Flere av tradisjonene som Folkets tempel var basert på, kan 
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selv ses som nye religioner dannet innenfor de siste 200 årene. Det er tydelig at Jim Jones var 

inspirert av ulike tradisjoner, og Folkets tempel ble dannet i en tid med stor oppblomstring av 

ulike nye religioner. 

Et av eksemplene som ble brukt for nye religioner er Scientologikirken. Scientologikirken er 

en retning som har lånt mye i fra andre religioner, som kristendom og buddhisme. Kirken har 

også elementer av psykologi og skjønnlitteratur, og har smeltet sammen og blitt formet til noe 

eget. Scientologikirken og Folkets tempel har derfor mye til felles. En av de viktigste 

forskjellene, er selvfølgelig at Folket tempel ikke hadde en veldig lang levetid, og bevegelsen 

døde med medlemmenes død i Jonestown i 1978, mens Scientologikirken overlevde etter at 

kirkens leder L. Ron Hubbard døde. Det ble altså en rutinisering av karisma
9
 i 

Scientologikirkens tilfelle. 

Som vi tidligere har sett på passer ikke sekt- og kultbegrepet for å beskrive Folkets tempels 

organisasjonsoppbygging og krav til nyskapende trosforestilling. Bevegelsen kunne i sine 

tidlige år beskrives som en kirke, men med årene ble det introdusert elementer som gjorde at 

denne klassifiseringen falt fra. Det har vært viktig å definere den med tanke på idealet som sto 

sterkest i gruppen; sosialisme. I tillegg mener jeg det er viktig å få med noen av de kristne 

påvirkningene Folkets tempel hadde, fra pinsebevegelsen og evangelikalisme. Selv om disse 

forsvant gradvis de siste årene, var de svært viktige i bevegelsens begynnelse og da 

bevegelsen var på sitt største. Derfor mener jeg at utfra denne analysen at det blir riktig å 

klassifisere Folkets tempel som en sosialistisk pinseinspirert nyreligiøs bevegelse. I neste 

kapittel forklarer jeg hvordan de ulike elementene og inspirasjonskildene gjorde at 

trosforestillingene til Folkets tempel kan sees på som synkretiske. 

 

3.2 Bricolage og synkretisme 
 

Nyreligiøse bevegelser er ofte synkretiske. Synkretisme er derfor et nyttig begrep å bruke for 

å beskrive hvordan forestillingsverdenen og trosinnholdet endret seg innenfor Folkets tempel. 

Synkretisme vil si religionsblanding. Det er riktig å si at alle religioner har gått gjennom en 

synkretisk prosess, det finnes ingen religion med en uberørt opprinnelse (Leopold & Jensen, 

2004, s. 5). Synkretisme har ofte blitt ansett som et negativt begrep, og de fleste religiøse 

institusjoner som kan klassifiseres som en synkretisk religion ville ofte vært uenig med denne 

                                                           
9
 Begrepet forklares i neste del, 3.3 Autoritet.  
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klassifiseringen. Dette kan være et resultat av at misjonærer på 1800-tallet under 

kolonisasjonen hadde store innvendinger mot at de lokale fortsatte å praktisere deler av deres 

gamle religioner når de hadde konvertert til kristendom. Dette er på tross av at mange kan 

argumentere for at kristendommen i seg selv var et resultat av synkretisme (Droogers, 2015, s. 

881). 

Droogers argumenterer for at det kan være en større utvinning ved å se på synkretisme som en 

prosess og ikke et resultat. Prosessen som oppstår når en søkende person prøver å skape en 

mening med livet, og derfor utforsker ulike kulturer og religionsformer for å finne svar, og 

ender opp med å inkorporer ulike elementer som ender med å bli en egen trosforestilling. 

Dette kan sees på som en synkretisk prosess. Droogers mener at ved å se på synkretisme i 

dette lyset kan gjøre at synkretisme kan sees på som et normalt fenomen og ikke et avvik fra 

andre religionsformer (Droogers, 2015, s. 883). 

Det franske begrepet «bricolage» har ikke en direkte oversetting til engelsk, men kan ligne 

begrepet «do it yourself», altså «gjør det selv» på norsk (Atlglas, 2014, s. 474). Begrepet kan 

forklares som noe som har blitt lånt fra andre tradisjoner, og deretter blitt satt sammen til noe 

annet enn det som var den opprinnelige tiltenkte måten det skulle brukes på. Det er derfor en 

sterk tilknytning mellom bricolage og synkretisme. Men mens synkretisme i hovedsak blir 

brukt med tanke på religionsblanding, kan bricolage brukes for å beskrive alle former for 

menneskelige aktiviteter som involverer innovasjon (Altglas, 2014, s. 474–475). Det vil si at 

begrepet ikke er begrenset til religion eller sosiologi, men kan brukes for å beskrive for 

eksempel mote, musikk og litteratur som har lånt elementer fra ulike områder og blitt satt 

sammen som noe nytt. Man kan derfor si at begrepet bricolage har et større bruksområde enn 

synkretisme. Begrepet bricolage ble først brukt av Lévi-Strauss i boken The Savage Mind 

(1966)
10

 (Altglas, 2014, s. 476). Claude Lévi-Strauss og Roger Bastide brukte begrepet 

bricolage som en analogi for å forklare hvordan ulike kulturer skapte nye myter og religiøse 

systemer. Dette begrepet ble videre brukt av forskere som forsket på kulturer og religioner 

innenfor nyanserte samfunn og fikk etter hvert en mikrososiologisk vending, med fokus på 

subkulturer, nye musikk-grener og teknikker, spiritualitet, New Age og nye religioner 

(Altglas, 2014, s. 474). På samme måte som Droogers foreslo at synkretisme var mer nyttig 

for å se på selve prosessen, tar Altglas opp at forskere etter hvert fokuserte mer på hvordan 

det søkende individet var innom ulike religioner og trosforestillinger.  Gjennom denne 

                                                           
10

 Første utgave av boken ble utgitt i 1962 under navnet La Pensée sauvage. Paris: Librairie Plon.  
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prosessen ender de om med å ta ulike elementer av disse for å bygge opp sine egen former for 

trosforestillinger og meningssystemer (Altglas, 2014, s. 475). Dette kan sees på i en 

sammenheng med Stark og Bainbridges begrep om klientkulten (client cult). Der det søkende 

individet ofte er innom ulike former for religiøse tradisjoner og alternative behandlingsformer 

(Stark & Bainbridge gjengitt i Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 27). 

I kapittel 4.1 Historie har det blitt sett på hvordan disse begrepene kan brukes for å forstå 

oppbyggingen og den gradvise utviklingen av trosforestillingene til Folkets tempel. 

 

3.3 Autoritet 
 

Et overordnet tema i oppgaven er hva slags religiøs autoritet Jones skapte seg, ble tillagt og 

utøvde i Folkets tempel. Jones var grunnleggeren, og han formet bevegelsen slik som han 

ønsket. Som leder var han over reglene han satte for andre medlemmer. Det kan virker som 

om de fleste var klar over at dette skjedde, men gjorde ikke opprør. Dette viser hvilken sterk 

autoritet Jones hadde over medlemmene. Regelmessige endringer i trosforestillingene og 

læren innenfor bevegelsen kan forstås som en personlig vinning for Jones, og som en strategi 

for å beholde makten ved å holde bevegelsen i en kaotisk tilstand. Det er kjent at Jones ikke 

kun utøvde sin makt verbalt, men også i noen tilfeller fysisk. Det er det verbale aspektet som 

er viktig i denne oppgaven og det kommer derfor til å bli fokus på hvordan Jones skapte og 

opprettholdt sin makt gjennom sine ord, altså gjennom talene han holdt for bevegelsen. Dette 

blir gjennom å fokusere på teorier om autoritet og legitimering. I dette kapittelet skal vi se på 

hvilke kjennetegn det finnes med autoritetsbygging, og hvordan teorien ser på legitimering av 

makt.  

For å analysere Jones’ autoritet kommer jeg til å bruke Max Webers teorier om autoritet, 

spesifikt karismatisk autoritet, og legitimering av makt (Weber, 1946, s. 2) og nyere teori som 

bygger videre på denne (Catherine Wessinger, 2012, «Charismatic leaders in new religions» i 

The Cambridge Companion to New Religious Movements). 

Max Weber mente at den mest effektive formen for makt er gjennom autoritet, og han skiller 

mellom tre ulike kategorier; byråkratisk/legal, tradisjonell og karismatisk. Den byråkratiske 

formen for autoriteten ligger i selve stillingen og institusjonen og ikke hos personen. Personen 

får en autoritetsstilling gjennom å bli valgt eller gjennom å bli tildelt denne posisjonen. 

Politiske stillinger er et eksempel på byråkratisk autoritet. Den tradisjonelle formen for 
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autoritet blir legitimert gjennom at det alltid har vært autoritet tilknyttet stillingen det er snakk 

om, den går gjerne i arv og er basert på dype tradisjoner som ikke kan utfordres. Den tar ofte 

form i en institusjon eller et patriarkat, og på samme måte som byråkratisk autoritet ligger 

makten i stillingen personen innehaver. Paven er et eksempel på tradisjonell autoritet (Weber, 

1946, s. 2).  

Innenfor karismatisk autoritet ligger makten, i motsetning til de andre formene for autoritet, 

ikke i stillingen personen innehaver men hos selve personen. Personen har en gave, og blir 

ansett for å inneha en spesiell karisma. Dette gjør at personen blir tildelt autoritet og makt 

innenfor den gruppen personen befinner seg i (Weber, 1947, s. 358–359). Jesus er et godt 

eksempel på karismatisk autoritet. Hitler brukes også som eksempel på en person i besittelse 

av denne formen for autoritet.  

Ingen av formene for autoritet er begrenset til religiøse former for autoritet, men kan fint 

kategorisere religiøse ledere. Weber mente at motivet for lydighet fra folket er enten frykt 

eller håp. Frykt for at noe forferdelig skal skje, enten gjennom høyere makter eller fra den 

som holder makten. Håp om at hvis man er lydig er det lovet belønning, enten i dette livet 

eller i etterlivet. Legitimering av lydighet er kun validert gjennom disse tre formene for 

autoritet (Weber, 1946, s. 2). 

Weber hevder at personer som er aktive i politikk gjør dette av ulike årsaker. Noen streber 

etter makt enten for å tjene andre mål eller idealer, andre av egoistiske årsaker. Den siste er 

for å oppnå makt, slik at dem kan nyte den prestisjen som makt gir en person (Weber, 1946, s. 

2).  

Oppbyggingen til en religiøs organisasjon er ofte politisk. Vi kan derfor bruke den samme 

teorien om religiøse ledere. De høyeste lederne innenfor religiøse organisasjoner har ofte 

makt og autoritet til å utføre endringer. Noen religiøse institusjoner er såpass etablerte at det 

ikke er mulig å gjøre store endringer når det er et bytte av høyere ledere. Dette er ikke alltid 

tilfelle i mindre bevegelser som ikke har like etablerte tradisjoner, eller lang nok levetid til at 

makten ligger stabilt i en stilling og ikke hos en spesifikk person. Karismatiske ledere finnes i 

mange forskjellige bevegelser, men er mye utbredt i nyreligiøse bevegelser (Wessinger, 2012, 

s. 80).  

Weber mente at karismatisk autoritet var spesifikk for grunnleggeren av bevegelsen og den 

kunne ikke går i arv. For at autoriteten skulle bli videreført var det nødvendig at den utviklet 

seg til enten tradisjonell eller byråkratisk autoritet, eller en blanding av begge. Det var det han 
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kalte for rutinisering av karisma. Han pekte på at dette ofte er en vanskelig prosess å 

videreføre autoriteten når det kommer til bevegelser som er sentrert rundt en karismatisk leder 

(Weber, 1947, s. 364). Man vet ikke hvordan dette ville utviklet seg i Folkets Tempel etter 

Jones’ bortgang. Lederrollen kunne gått i arv til et av hans barn eller en av personene som var 

medlem av Jones’ innerste sirkel innenfor bevegelsen. Det kunne vært mulig at det ble en 

form for rutinisering av karisma, siden den nye lederen kunne være en form for videreførelse 

av Jones i en annen skikkelse, og det ville da oppstå en ny form for karismatisk autoritet rundt 

en ny person. Hvis rollen hadde gått til barna hans eller andre viktige personer innenfor 

bevegelsen, kunne det også være mulig at rollen etter hvert utviklet seg til en form for 

tradisjonell autoritet siden rollen da hadde gått i arv fra Jones. En annen mulighet kunne vært 

at lederstillingen med årene hadde utviklet seg til en form for byråkratisk autoritet ved at 

medlemmene av bevegelsen hadde stemt over hvem som skulle ta over lederstillingen.  

Thomas Robbins og Dickens Anthony peker på at noen karismatiske ledere vil forhindre 

rutiniseringen av deres karisma ved å plutselig endre doktrinen eller forventningene til 

medlemmene, og sette bevegelsen i en konstant krise, slik at kaoset innenfor bevegelsen skal 

forhindre institusjonaliseringen av autoritet og beholde makten hos den opprinnelige lederen 

(Robbins & Anthony gjengitt i Wessinger, 2012, s. 88). Dette har jeg utforsket i kapittel 5.3 

Autoritetsanalyse. 

 

Catherine Wessinger skriver at karismatisk lederskap er et vanlig kjennetegn på nyreligiøse 

bevegelser, men at det ikke er en nødvendighet for at det skal kunne betegnes som en 

nyreligiøs bevegelse. «Karisma» blir ofte brukt for å beskrive kvaliteter eller evner som 

lederen for en bevegelse er i besittelse av. Det er ofte tenkt at denne lederen har tilgang til en 

kilde av autoritet, ukjent for vanlige medlemmer av bevegelsen. Denne ukjente kilden av 

autoritet kan være guder eller ånder, som for eksempel Gud, Jesus eller Buddha. Det kan også 

være at lederen har oppnådd et nivå av åndelighet som fortsatt ikke er tilgjengelig for flertallet 

av medlemmene av bevegelsen (Wessinger, 2012, s. 80).  

 

I Folkets tempels tilfelle kan dette være Jones’ sosialisme immanent i ham. Wessinger bruker 

karisma som eksempel på drivkraften og håpet som en leder gir til bevegelsen der 

medlemmene gjerne er marginaliserte. Jones bygget sin gruppe på tanken om å endre 

segregering for afro-amerikanere i samfunnet. Bruken av denne formen for karisma har i flere 
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tilfeller blitt misbrukt, og har ofte endt med dødsfall av medlemmer, vært årsak til krig og 

folkemord (Wessinger, 2012, s. 81).  

 

Religiøs legitimering 

McGuire peker på at religiøs legitimering kan være et resultat av et samarbeid mellom den 

dominerende klassen i samfunnet og den dominerende religiøse organisasjonen. Disse 

religiøse organisasjonene har ofte interesser de beskytter ved å inngå et samarbeid mellom de 

gruppene som dominerer innenfor økonomi og politikk. Samtidig manipulerer de dominante 

gruppene religion for å oppnå fordeler (McGuire, 1997, s. 235). Innenfor Folkets tempel var 

Jones både den dominerende religiøse autoriteten, i tillegg til den politiske og økonomiske 

lederen. Det var han som tok alle viktige beslutninger når det kom til hva medlemmene burde 

gjøre økonomisk og hvilken politisk ideologi de skulle følge. Da dette var spesielt tilfelle i 

Jonestown, var det også forventet at medlemmene av bevegelsen skulle ofre sine økonomiske 

goder til bevegelsen også før de emigrerte til Guyana. Dette sto i stil med de sosialistiske og 

kommunistiske idealene som bevegelsen hadde. Jones rettferdiggjorde denne stillingen ved å 

fortelle dem at alt han gjorde var for å beskytte dem og var for medlemmenes beste. Jones’ 

makt ble gradvis legitimert etter hvert som hans meningssystem ble internalisert i 

medlemmene. McGuire peker på at tidligere så ble domineringen av kongedømmet legitimert 

ved at det var gudgitt (McGuire, 1997, s. 235). I tilfellet til Folkets tempel var ikke Jones’ 

rolle gitt av gud, men han var gud. Det i seg selv legitimerte hans makt innenfor bevegelsen.  

 

3.4 Retorikk 

Teori om retorikk har vært viktig i denne oppgaven for å se på hvordan Jones bygget sin etos, 

som har en klar sammenheng mellom hvordan han bygget autoritet. Patos, for å se på hvordan 

han spilte på følelsene til medlemmene i talene. Logos for å se på hvordan han bygget opp sin 

argumentasjon, om hovedsynspunktet var tydelig og godt lagt frem, og om argumentene var 

holdbare og relevante. Disse retoriske appellformene har blitt tatt i bruk i retorikkanalysen i 

kapittel fem. Videre har det blitt sett på argumentasjonstyper, og hvordan han eventuelt brukte 

disse.  

Retorikk er noe vi bruker oftere enn mange kanskje tror. Vi kan si det slik at alle tekster som 

vi leser hver dag er retoriske og alle mennesker er retorikere, dette fordi vi bruker språk 
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(Brodersen, Bråten, Reiersgaard, Slethei & Ågotnes, 2011, s. 47). Retorikk defineres som 

kunsten å tale, eller kunsten å overtale (Hansteen, Linneberg, Nielsen & Viken, 2007, s. 33). 

Retorikk brukes for å overtale den som hører på eller leser teksten om et synspunkt eller 

budskap som taleren eller forfatteren har. Vi velger retoriske grep ut i fra hvordan vi best kan 

legge frem budskapet vårt, enten vi skriver en eksamensoppgave, en tekstmelding eller holder 

en tale. Et sterkt resonnement er viktig når man skal overbevise noen om hvordan noe er. Når 

et argument blir lagt frem med en god grunn, er det lettere å være enig i saken. Det er derfor 

en nær forbindelse mellom retorikk og argumentasjon (Brodersen et al., 2011, s. 47). 

Aristoteles mente at nettopp argumentasjon er det sterkeste retoriske virkemiddelet vi har 

(Brodersen et al., 2011, s. 48). Det er i begrunnelsen av synspunktet som taleren legger frem 

at overbevisningskraften til taleren ligger (Brodersen et al., 2011, s. 47–48). 

Retorikk har blitt studert som et eget fag helt siden antikken, og Aristoteles var en av de første 

som gjorde dette og gjorde emnet til gjenstand for systematisk analyse. Han mente det var 

mulig å analysere en tekst, og finne hva som gjorde den god eller dårlig. I en slik analyse er 

det viktig å undersøke hva det er i fremstillingen av en sak som gjør den overbevisende og 

troverdig. Dette definerer Aristoteles definerer som retorikkens oppgave. Aristoteles mente at 

i alle forbindelser der noen legger frem en sak, dreier det seg om tre appellformene; etos, 

patos, logos (Brodersen et al., 2011, s. 48). 

Etos handler om talerens autoritet og hvordan vedkommende bruker sin posisjon til å 

overbevise mottakeren (Karlsen, 2015, s. 69–70). Dette kommer til å bli interessant å se på 

med tanke på talene til Jones. I talene er det en sterk etos tilstede, og å fremme sin autoritet er 

noe Jones benytter seg mye av.  

Patos handler om overbevisning gjennom å vise til følelser og holdninger, gjerne ved bruk av 

eksempler eller metaforer som spiller på mottaker sine følelser (Karlsen, 2015, s.70). Hvordan 

spiller Jones på følelsene til medlemmene av Folkets tempel? Det kommer til å bli viktig å 

identifisere hvilke virkemidler Jones bruker gjentagende for å skape sterke følelser blant 

medlemmene.  

Logos handler om hvordan taleren prøver å overbevise mottakeren gjennom å vise til fornuft 

med tanke på den saken som blir lagt fram (Karlsen, 2015, s. 70).  

Det er forholdet mellom disse tre appellformene som gjør en tekst god eller dårlig. Disse tre 

formene må ha en god sammenheng, virke godt sammen og være tilpasset hverandre. Det er 
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viktig at forfatteren virker pålitelig, at han legger frem saken tydelig, og at denne saken har et 

sterkt budskap som rører ved sine mottakere. Hvis retorikeren klarer dette, mener Aristoteles 

at resultatet får en god retorisk effekt og er derfor en god tekst.  

I en retorisk analyse av talene er det nødvendig å se på disse tre retoriske virkemidlene. Målet 

med en slik analyse er å skille ut disse tre virkemidlene, og analysere dem for å finne det 

helhetlige inntrykket av talen og hvordan den kan bli oppfattet av mottakeren (Brodersen et 

al., 2011, s. 48).  

 

3.4.1 Etos 

Etos er avsenderen til det som blir formidlet. Etos er troverdigheten og overbevisningskraften 

til forfatteren eller taleren og hvordan han bygger tillit hos mottakeren (Brodersen et al., 2011, 

s. 48). Det vi vet om taleren eller forfatteren fra før har mye å si på hvordan vi reagerer på hva 

de har å si. Hvilken troverdighet som forfatteren har utenfor teksten har mye å si på om vi 

stoler på hva taleren legger frem, om vi blir påvirket av det taleren forteller.  

Som et retorisk grep vil mange forfattere eller talere bruke sin egen fagkunnskap eller 

kompetanse som et underliggende argument for å skape en høyere troverdighet hos 

mottakeren. Siden vi gjerne bevisst eller ubevist har en partiskhet overfor talere med stor 

kompetanse innenfor et felt, kommer vi til å ha høyere tiltro til denne personen, enn en person 

som taler om samme tema, men ikke har kompetanse innenfor dette feltet (Brodersen et al., 

2011, s. 49). Dette er interessant å se på når det gjelder Jim Jones. Man kan si at under hans 

ledelse av Folkets tempel, anså nok de fleste av medlemmene av bevegelsen han som den med 

høyest kunnskap om det han talte om. Etter massakren, blir han gjerne betraktet som en som 

klarte å lure flere hundretalls mennesker til døden. Hvilken stilling en person har i samfunnet, 

har altså mye å si på om personen er troverdig eller ikke. Etos påvirker gjennom autoritet 

(Brodersen et al., 2011, s. 61). 

3.4.2 Patos 

Patos er det som appellerer og påvirker mottakeren av teksten og tar utgangspunkt i at alt som 

blir formidlet, formidles til noen (Brodersen et al., 2011, s. 48). Patos spiller ofte på følelsene 

til mottakeren og er selve fremstillingen argumentasjonen får i teksten (Brodersen et al., 2011, 

s. 52). 
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Objektivitet og subjektivitet påvirker hvordan vi ser en tekst, disse er to former for patosgrep. 

Hvis teksten har en subjektiv tone kan det få mottakeren til å tenke at dette kun er en 

personlig mening. Hvis teksten har en mer objektiv vinkling kan det få mottakeren til å føle at 

det han leser eller hører er et faktum. Innenfor forskningslitteratur er det større sannsynlighet 

for at vi blir påvirket av forfatteren hvis han skriver i en mer objektiv tone, enn hvis teksten 

virker personlig for forfatteren (Brodersen et al., 2011, s. 52). Men det finnes selvfølgelig 

arenaer der det har en mye større innvirkning på mottakeren hvis det er en mer subjektiv og 

personlig tone over teksten. Siden patos påvirker mottakeren gjennom følelser, er det ikke 

alltid at påstanden i teksten trenger å være holdbar, så lenge den appellerer til mottakeren 

(Brodersen et al., 2011, s. 61).  

 

3.4.3 Logos 

Logos er det saken faktisk handler om og det som blir formidlet til mottakeren. Det handler 

om å overbevise mottakeren og er selve argumentasjonen i talen, som er enten for eller imot 

standpunktet som blir fremstilt i talen (Brodersen et al., 2011, s. 48). Logos påvirker 

mottakeren gjennom fornuft (Brodersen et al., 2011, s. 61). Resonnementet i argumentet 

består av tre deler; hovedsynspunktet, holdbarhetsargumentet og relevansargumenter 

(Brodersen et al., 2011, s. 56). 

Hovedsynspunktet er formålet med teksten. Det er dette taleren skal prøve å overbevise 

mottakeren om. Det er viktig at hovedsynspunktet er tydelig og riktig fremstilt i talen. Hvis 

ikke er det et dårlig retorisk grep, og talen kan fort bli veldig ustrukturert. Den første 

oppgaven er å finne hvordan hovedsynspunktet blir lagt fram i en tale, om det blir fremstilt 

som en hypotese eller en konklusjon (Brodersen et al., 2011, s. 57).  

Holdbarhetsargumenter er hvordan vi vurderer argumentasjonen i en tale. Et stort antall 

holdbarhetsargumenter kan ha en god retorisk effekt, fordi disse er med på å støtte opp 

holdbarheten til hovedsynspunktet, altså om det er sannsynlig at det som blir lagt frem som 

hovedsynspunkt faktisk stemmer (Brodersen et al., 2011, s. 57).  

 

Relevansargument er argumenter som skal støtte opp om hovedsynspunktet, og det er opp til 

mottakeren å vurdere om er relevant for saken eller ikke. Det finnes to former for 

relevansargumenter, implisitte og eksplisitte. Implisitte relevansargumenter tar utgangspunkt i 
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at det er en påstand som mottakere allerede vet er riktig fordi den gjerne er basert på en 

allerede etablert sannhet. Ved eksplisitte relevansargumenter er det opp til taleren å 

argumentere for at argumentet som blir lagt frem er riktig, og opp til mottakeren å vurdere om 

argumentet støtter hovedsynspunktet eller ikke (Brodersen et al., 2011, s. 59). 

 

3.4.4 Argumenter 

Følelsesargumenter er argumenter som ikke nødvendigvis har holdbarhet eller relevans, men 

som heller appellerer til følelsene til mottakeren. Disse argumentene spiller på en overdreven 

bruk av patos, i stedet for fakta (Karlsen, 2015, s. 73).  

I denne oppgaven skal vi se på tre typer argumenter som spiller på ulike følelser; trussel 

argumenter, argumenter fra populær stemning og medynksargumenter (Karlsen, 2015, s. 74). 

Etter dette skal vi se på en rekke med andre former for argumenter som kan ha svakheter, sett 

ut i fra kontekst, og om taleren bruker dem som et godt retorisk grep. Argumentene vi skal se 

på er personargumenter, autoritetsargumenter og stråmannsargumentasjon. 

Trusselargumenter  

Trusselargumenter kan også kalles kjeppargumenter. Disse argumentene kan skape en følelse 

av frykt eller tvang hos mottakeren. Argumentene brukes som en trussel i den form av at hvis 

ikke mottakeren godtar det taleren legger frem, vil det oppstå en negativ konsekvens (Karlsen, 

2015, s.74). 

  

Trusselargumenter kan være en direkte trussel om at hvis vi ikke godtar argumentet fra taleren 

vil noe uønsket skje med mottakerne. Dette kan være trusler om vold. Dette skjer svært 

sjeldent i et offentlig forum, men eksempler som Nord Koreas tusler om prøvesprengning av 

atomvåpen hvis ikke krav som er til deres fordel blir oppfylt er en form for argument der det 

blir brukt trusler om vold (Karlsen, 2015, s.75).  

 

Trusselargumenter baserer seg på følelsene til mottakeren, og taleren vil prøve å skape 

følelser av frykt eller usikkerhet hos mottakeren. Dette har trusselargumenter til felles med det 

som kalles «slippery slope» argumenter. Disse argumentene går ut på at en liten handling kan 

skape en kjedereaksjon, der det etter hvert blir enda større negative konsekvenser hvis en ikke 
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hører på taleren. Dette vil appellere til en frykt for at dette skal skje hos mottakeren av 

argumentet.  

 

Trusselargumenter kan også være mindre åpenbare i truslene enn de vi har sett på til nå 

(Karlsen, 2015, s.76). Reklamefilmer for forsikring kan være et eksempel på dette. Disse 

reklamene appellerer til at noe ubehagelig kan skje med mottakeren i fremtiden, som at de blir 

minstepensjonister eller at de har en familie men ikke livsforsikring. Disse reklamene bygger 

en følelse av usikkerhet hos mottakeren. Dette blir et effektivt virkemiddel i reklamen siden 

det er en sannsynlighet for at mottakeren kjøper disse forsikringene for å slippe å uroe seg for 

at dette kan skje med dem (Karlsen, 2015, s. 76–77).  

 

Det er ikke alltid åpenbart om et argument er et trusselargument eller ikke. Det er derfor 

viktig å se på konteksten der argumentet fremstilles, og hvordan vi tolker det i denne 

(Karlsen, 2015, s. 77). 

 

Under en nyhetsopplesning fra 19 april 1978 i Jonestown gir Jones klare instrukser om å gjøre 

alt han sier, hvis ikke kommer situasjonen de står i til å bli enda verre: 

 

Keep in tune with the news, keep aware of the news, and be mindful that we 

must step up production and curb all waste, follow every instruction I’ve 

given closely while we’re in this austerity period, to get our people to 

freedom, before a nuclear hell breaks out in United States and racism 

explodes on our people directly, because 81 cities – as you heard from the 

morning news that I gave – have had race riots in recent days. Eighty-one 

cities in USA. (The Jonestown Institute, «Q753 Transcript», 2013). 

 

Dette er et godt eksempel på hvordan et trusselargument ikke trenger å være en direkte trussel 

til mottakerne. Her spiller Jones på usikkerheten til medlemmene av bevegelsen gjennom å 

antyde at en atomkrig er nær, og at rasismen i det amerikanske samfunnet kommer til å bli 

større og verre enn tidligere, og etter hvert nærme seg Jonestown. Hvis man ser på konteksten 

til denne nyhetsopplesningen er det lett å forstå hvordan denne påstanden kan skape uro innad 

i bevegelsen. På dette tidspunktet er medlemmene isolert midt i jungelen i Guyana, og 

nyhetsopplesningene og talene til Jones er det eneste de får vite om verden utenfor. Når Jones, 
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som skal være deres eneste beskytter, forteller dem at et «atom-helvete» er nær, oppfattes 

dette som svært urovekkende. 

 

Appell til populær stemning 

 

Appell til populær stemning er argumenter som skal vekke en følelse av tilhørighet mellom 

taleren og mottakerne. Denne type form for argumenter brukes ofte i offentlig argumentasjon, 

særlig innenfor politikken. Argumentene viser ofte til at dette er noe alle eller veldig mange 

mener innenfor en bestemt gruppe, selv om taleren ikke kan vite at dette faktisk er tilfellet 

(Karlsen, s.77– 78). 

 

Et eksempel på appell til populær stemning var en tale fra Los Angeles i 1974 der Jones pratet 

om deres manglende tro på at det fantes noe å tilbe i himmelen. I denne talen pratet Jones om 

«vi», for å forsterke at dette ikke bare var hans mening, men alles: «We don’t worship 

anything in the sky. We know that heaven is within us. We have had heard his prayer, the 

kingdom come on earth. We’ve heard the lord’s Prayer. We’ve heard the pastor’s prayer. And 

we’re living the pastor’s prayer» (The Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 1999). I denne 

talen pratet Jones for alle, og påstod at dette var bevegelsens felles mening. Han sa at «vi gjør 

ikke dette» og «vi tror ikke det». Et slikt retorisk grep skaper tilhørighet blant en gruppe. Det 

er en stor sannsynlighet for at alle medlemmene var enig i dette utsagnet, men selv om noen 

ikke var det, åpner det ikke opp for en diskusjon. For at de skulle føle seg som en del av 

gruppen, ble de da nødt til å være enige, fordi Jones la det frem som en felles mening. 

 

En annen variant av appell til populær stemning er det vi kaller appell til tradisjon. Disse 

argumentene appellerer til tradisjon og slik ting alltid har vært, og at det derfor bør forbli slik. 

Et eksempel på appell til tradisjon var argumenter mot endringen av ekteskapsloven. Her ble 

det brukt som argument at det har vært tradisjon at ekteskapet alltid har vært mellom en 

kvinne og en mann, burde derfor ikke endres (Karlsen, 2015, s. 78–79). 

 

Medynksargumenter  

Det er vanlig at visse argumenter vekker følelser hos mottakeren, deriblant medfølelse. 

Medynksargumenter kan være problematiske for mottakeren av talen fordi taleren spiller på 

en overdreven bruk av patos for å skape medynk. Det som ofte skjer er at mottakeren av 
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talene ser på taleren som et offer for urett, men han vet ikke nødvendigvis om taleren fortjener 

sympati. Det er viktig å se på konteksten når man skal bestemme om det er relevant eller ikke 

at taleren setter seg selv i en offerrolle. Medynksargumenter er derfor problematiske fordi det 

ofte kun spiller på følelser og ikke fakta (Karlsen, 2015, s. 79–80). Et eksempel på 

medynksargument er dette sitatet fra en tale som Jones holdt i Jonestown i 1978 der han prater 

om seg selv: 

 

Primarily, I think it is because you never face the fact that he does care. […] 

You think he is getting something. And it’s true. Hear me now. I’m getting 

nothing. Pain, zero, pain. Nothing. […] What were we talking about? 

Sometimes the pain makes it so difficult that I can’t just hardly remember 

what I’m talking about. […] Does anybody know, or does anybody care? 

(The Jonestown Institute, «Q757 Transcript», 1999).  

 

I dette utsagnet spille Jones på følelsene til medlemmene gjennom å uttrykke hvor stor smerte 

han er i, men at han fortsatt gjør alt for alle i bevegelsen selv om han ikke får noe i gjengjeld. 

Han legger i tillegg vekt på at det ikke virker som om noen andre enn han bryr seg. Dette gjør 

at han setter seg selv i en offerrolle, og med det manipulerer han medlemmene til å ha 

medfølelse med ham.  

Personargumenter 

Etos handler om at taleren selv prøver å etablere sin autoritet hos mottakeren. Personargument 

handler om å svekke troverdigheten til den som fremsetter argumentet. Denne type 

argumenter kan gå ut på å angripe personen verbalt eller å prøve å undergrave denne 

personen. I mange tilfeller kan personargumenter oppfattes som lite relevante for diskusjonen, 

og kan derfor bli et dårlig retorisk virkemiddel. Dette er ikke tilfellet i juridisk argumentasjon, 

der en viktig jobb kan være å svekke troverdigheten til et vitne eller trekke tvil rundt 

personens motiv. I politisk argumentasjon kan denne formen for argumentasjon være nyttig 

for å skape tvil rundt en politisk motstander, men det er begrenset hvor langt det skal gå før 

det kan begynne å svekke troverdigheten til den som driver med personargumentene (Karlsen, 

2015, s. 81).  
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Det finne tre typer personargumenter. Den første går ut på å gå til direkte personangrep for å 

svekke troverdigheten til den som fremstiller argumentet. Den andre går ut på å gå til 

indirekte personangrep mot den som fremstiller argumentet, ved å så tvil om denne personen 

argumenterer bestemt og faktabasert. Den tredje går ut på å gå til indirekte personangrep, ved 

å diskreditere begrunnelsen til taleren (Karlsen, 2015, s. 82). 

 

Et eksempel på den første typen personargument gjør Jones i tale Q162 der han prater om 

gruvebrannen i Sunshine Mine i Idaho 1972 da91 menn døde av karbonmonoksidforgiftning. 

Åtte dager etter ble det funnet to overlevende (Coeur d’Alene/Post Falls Press, «SUNSHINE 

MINE DISASTER: A BRIEF HISTORY», 2018). Jones taler om at disse to mennene hadde 

er svekket syn på «Sky-God» etter deres opplevelse i gruven:  

 

 [They] Said we first prayed. We heard people screaming and dying, and 

prayers didn’t do any good. We pra— first prayed to the Skygod. And 

nothin’ happened. Hundred and some hours later, [they] said, “We weren’t 

prayin’, we were cussin’ the man that put us down here”. (The Jonestown 

Institute, «Q162 Transcript», 2001). 

 

Jones bruker denne hendelsen til å svekke troen til bevegelsen på at det hjelper å be til «Sky-

God», og at det i en nødsituasjon er bortkastet å be til denne guden. Dette fordi han kommer 

ikke til å gjøre noe for dem uansett. Hvis et religiøst menneske befinner seg i en situasjon som 

virker håpløs, vil man si at det er vanlig å be om hjelp fra høyere makter. I Jones sitt argument 

snur han situasjonen, og gud blir ikke lengre den som hjalp gruvearbeiderne ut, men heller 

den som plasserte dem i gruvekatastrofen. I en vanlig argumentasjon er det nok ikke vanlig at 

motstanderen og mottakeren for personargumentet er gud. Men dette er fortsatt et godt 

eksempel på hvordan en taler kan gå til direkte personangrep for å svekke troverdigheten til 

sin motstander, som i dette tilfellet er gud. Videre trakk han linje til den marxistiske tanken 

om hvordan religion blendet folket fra å forstå hvor mye lidelse de var i: 

«And they said, when they got up, and they did it, they got up and said, ‘We have been given 

religion to blind us so that [the] rich can make money, the rich can get richer, and the poor can 

get poorer’» (The Jonestown Institute, «Q162 Transcript», 2001). Jones brukte denne 

hendelsen for å underbygge meningen om hvor skadelig kapitalismen var for folket, og 

samtidig underbygge de marxistiske idealene innenfor bevegelsen. I dette tilfellet gikk han til 
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angrep mot både religion og kapitalisme, som også er en utradisjonell form for 

personargument.  

 

Autoritetsargument 

Et autoritetsargument er når man bruker en autoritet, altså en person eller en institusjon som 

er en autoritet innenfor det temaet som blir lagt frem i argumentet for å få mottakeren til å 

akseptere det som blir lagt frem i argumentet. Dette retoriske grepet blir brukt fordi det er 

lettere å akseptere saken som blir lagt frem hvis man vet at det kan støttes opp fra noen som er 

en autoritet på et felt (Karlsen, 2015, s. 86).  

 

Denne formen for argumenter kan også misbrukes, siden taleren kan vise til en organisasjon 

eller fagmann som ikke er ekspert innenfor det spesifikke området som taleren viser til, men 

mottakeren vil tro at siden taleren viser til en autoritet så må påstanden stemme (Karlsen, 

2015, s. 86–87). Dette blir også problematisk når taleren kun viser til «eksperten», men ikke 

en spesifikk person, siden det ikke trenger å være tilfelle at det er en faktisk ekspert som har 

uttalt seg om dette temaet, men at taleren bare bruker det som et grep for å vinne sin 

argumentasjon og dekke over svakheter med argumentet (Karlsen, 2015, s. 87). 

 

I Jonestown i juli 1978 pratet Jones om Martin Luther King: «Martin Luther King didn’t 

believe in no God. He was using the– the church, he said, to help people» (The Jonestown 

Institute, «Q262 Transcript», 2013). Dette er et eksempel på et autoritetsargument. King var 

en kjent prest og borgerrettsforkjemper. Innenfor disse feltene blir King sett på som en 

ekspert, og de fleste vil være enige i at dette er en autoritet innenfor dette temaet. Jones påsto i 

denne talen at King delte de samme meningene om gud som Jones hadde, at kirken og gud 

kun var et middel for å kunne utføre andre oppgaver. Det hadde vært vanskelig for 

medlemmene å ikke bli overbevist om denne påstanden da Jones brukte King som sin 

autoritet innenfor dette feltet. 

 

Stråmannsargumentasjon 

Stråmannsargumentasjon går ut på at taleren bygger opp en annen versjon, gjerne en fiktiv, av 

det som faktisk argumenteres for fra motstanderens side. Ved å gjøre dette kan taleren komme 

med argumenter som har både holdbarhet og relevans, selv om han ikke egentlig 
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argumenterer mot den opprinnelige saken. Dette gjør at taleren havner i en enklere posisjon, 

siden det han nå argumenterer mot er en enklere posisjon enn det den var opprinnelig.  

 

Det finnes flere måter å bygge en stråmannsargumentasjon på. Den første er at taleren kan 

velge å ikke fremstille hele standpunktet eller argumentasjonen til motstanderen, ved å ikke 

legge frem noe eller fremstille den svakere enn opprinnelig. Den andre er å fremstille en 

versjon av standpunktet eller argumentasjonen som er feil. Den tredje er å peke på en annen 

person som har samme standpunkt, men med en svakere argumentasjon. Den siste er å 

fremstille en fiktiv person, enten i et positivt eller negativt lys, og presentere denne personen 

som en som står for samme standpunkt som motstanderen (Karlsen, 2015, s. 88–89). 

 

I et opptak fra november 1977 kritiserer Jones to menn som tidligere på dagen har prøvd å 

rømme fra Jonestown. Dette skjer foran hele bevegelsen, og det er ikke bare Jones som 

skjenner dem ut, men flere andre medlemmer tar del i ydmykelsen av disse mennene. I 

opptaket bygger Jones opp en form for stråmannsargumentasjon, siden han velger å ikke høre 

på hva disse mennene faktisk sier, men heller lager sin egen historie om hva planen deres 

faktisk var. Jones sier: «And you— you would go back there and watch them, you say, 

torture— or you didn’t know whether you would participate or not, as I understand (The 

Jonestown Institute, «Q933 Transcript», 2003) ». Mennene svarer at det ikke er det det har 

sagt, og prøver gjentatte ganger å forklare at de ønsket å dra ut av Jonestown for å skape et 

nytt liv, gjerne leve av å fiske og kanskje få seg en jobb et sted i Matthews Ridge eller 

Venezuela. Mennene blir konstant avbrutt når de prøver å forsvare seg selv. I stedet for å lytte 

til mennenes argumenter, lager Jones og andre medlemmer en helt annen historie som går ut 

på at de to mennene ville rømme fra Jonestown for å alliere seg med kapitalistene. 

Kapitalistene var i bevegelsens øyne forkjempere for tortur av mennesker, og det ble derfor et 

faktum at disse mennene selv ønsket å ta del i denne torturen (The Jonestown Institute, «Q933 

Transcript», 2003).  

  

Retoriske fallgruver 

Det er tydelig at Jones hadde en strek tiltrekningskraft, og det var mange som ble forført av 

hans ord og løfter om et bedre liv hvis de fulgte han. Det er ingen tvil om at det ble fortalt mer 

enn et par løgner fra han til medlemmene av Folkets tempel. Man kan derfor påstå at Jones 

var en demagog. Ordet demagog har sin opprinnelse fra det greske ‘demagogos’ som vil si 
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'folkeforfører' (Det Norske Akademis ordbok, s.v. «Demagog», lest 26. mars 2019). 

Demagogi vil si forførelsen og villedningen av dem som taleren taler til (Hansteen et al., 

2007, s. 43).  

 

Av og til i en argumentasjon kan det skje at de blir tilfeller av patos uten logos. Patos uten 

logos vil si når taleren appellere til følelser, men uten et reelt saklig innhold i argumentet. Det 

er selve følelsene som taleren gir oss, som gjør at han overbeviser oss (Hansteen et al., 2007, 

s. 43–44). For at en argumentasjon skal være retorisk sterk er det en fordel at 

argumentasjonen har et tydelig hovedsynspunkt, at argumentene er relevante og at de støttes 

opp med holdbarhetsargumenter. Dette kan selvfølgelig variere ut i fra hvilken type tale det er 

snakk om. For eksempel en tale i en begravelse eller bursdagsfest trenger ikke å være fylt av 

relevans- og holdbarhetsargumenter, for at det skal bli ansett som en god tale.  

 

«Den samfunnsskapte virkelighet»  

Hvordan Jones valgte ord og retoriske virkemidler var med på å forme hvordan medlemmene 

av Folkets tempel så deres virkelighet. Spesielt i Jonestown ble nyhetsopplesningene til Jones 

og talene hans det eneste de fleste av medlemmene fikk vite om verden utenfor. Jones hadde 

derfor muligheten til å forme medlemmenes verdensbilde. Alt som Jones fortalte dem om 

verden ble deres kunnskap. Det har derfor vært viktig å se religionsvitenskapelige teorier som 

er med på å understreke hvordan en slik påvirkning gjennom ord oppstår, og gjennom dette 

vise til hvordan disse overlapper hverandre. 

I boken Den samfunnsskapte virkelighet (2000
11

) diskuterte Peter Berger og Thomas 

Luckmann forholdet mellom virkelighet og kunnskap (Berger & Luckmann, 2000, s. 24–25). 

De tar opp at hva som er virkeligheten kan variere ut i fra hvem sine øyne man ser gjennom. 

En persons virkelighet er ikke nødvendigvis den samme for noen andre, dette varierer ut i fra 

ulike erfaringer. Det samme gjelder kunnskap, der den gjerne vil variere ut i fra hvilket yrke 

personen har eller hvilken klasse i samfunnet personen tilhører, eller i hvilken del av verden 

de har vokst opp i (Berger & Luckmann, 2000, s. 25). Dette kan relateres til hvilken sosial 

kontekst dette mennesket lever i. Berger og Luckmann peker på at det ikke bare er viktig å 

gjøre rede for de forskjellene på kunnskapen i de ulike samfunnene, men også «prosessene 

                                                           
11

 Første utgave av boken ble utgitt i 1966 under navnet The Social Construction of Reality. New York: Anchor 

Books.  



 

43 
 

som gjør at enhver mengde med kunnskap kan bli sosialt etablert som virkelighet» (Berger & 

Luckmann, 2000, s. 26). Teorien til Berger og Luckmann går ut på at virkeligheten er sosialt 

konstruert. Med tanke på Folkets tempel, ble kunnskapen som ble etablert innenfor 

bevegelsen, spesielt da de levde i Jonestown, deres virkelighet fordi de ikke lengre hadde 

impulser fra den utvendige verden. Jones’ egen kunnskap ble internalisert i medlemmene, og 

det ble derfor deres virkelighet. 
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4. Bakgrunnshistorie: Jim Jones, Folkets 

tempel og synkretisme 

 

For å få et bilde av hvilken autoritet Jim Jones hadde over bevegelsen blir det viktig å få et 

kort overblikk over bakgrunnen og historien til Jim Jones og Folkets tempel. Folkets tempel 

var i en stadig utvikling når det kom til deres trosforestillinger, og hvordan de praktiserte sin 

religion. I dette kapittelet har det blitt redegjort for ulike perioder i Jim Jones sitt liv og 

hendelser innenfor bevegelsen Folkets tempel som har vært til nytte å se på med tanke på 

Jones’ autoritetsbygging. 

I dette kapittelet har det blitt sett på viktige punkter i Jim Jones og Folkets tempels historie. 

Det har vært et fokus på ulike endringer i trosforestillinger og verdenssyn som Jones innførte 

med årene. Det har i tillegg blitt sett på ulike inspirasjonskilder og rollemodeller fra andre 

religiøse og politiske bevegelser som Jones hadde. 

  

Jim Jones’ oppvekst og begynnelsen på Folkets tempel 

James «Jim» Warren Jones, ble født 13. mai 1931 i Crete, en liten by i staten Indiana. 

Regionen av USA som Jim Jones var fra, var preget av rasesegregering og kristen 

fundamentalisme (Chidester, 2003, s.1).  Jim Jones fortalte om barndommen at faren, James 

Thurmond Jones, hadde vært et aktivt medlem av Ku Klux Klan. Det er mulig at faren var 

sympatisør, men det finnes ingen beviser på at han faktisk var medlem av Klanen. At faren 

hans var rasistisk i hans oppvekst og et mulig medlem av Ku Klux Klan kom likevel til å bli 

en stor del av Jones’ voksne liv, og han refererte ofte til farens holdninger i talene hans. 

Moren hans, Lynetta Jones var en fabrikkarbeider, og var svært opptatt av å pleie de som var 

underpriviligerte, noe som inspirerte Jim (Chidester, 2003, s. 2). Jim oppsøkte religion tidlig, 

og har selv fortalt at han ikke hadde følt tilhørighet før han ble med i en pinsemenighet kalt 

The Oneness. Han var ensom i barndommen, og i disse menighetene opplevde han en aksept 

som han tidligere ikke hadde kjent (The Jonestown Institute, «Q134 Transcript», 1999). Jones 

ble tidlig interessert i Sovjetunionen og kommunisme. Han beundret Josef Stalin og 

Sovjetunionen for å ha seiret over nazistene og Tyskland i Stalingrad under andre verdenskrig 

og pleide å leke at han var en russisk soldat (Hall, 2004, s. 13; The Jonestown Institute, 
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«Q134 Transcript», 1999). Han begynte å lese om kommunisme etter at USA snudde ryggen 

om Sovjetunionen i slutten av andre verdenskrig (Hall, 2004, s. 13).  

I 1945 skiltes Jones’ foreldre seg, og han og moren flyttet til Richmond, Indiana (Chidester, 

2003, s.3). Jones fikk seg jobb på et sykehus, hvor han møtte sin kone, Marceline (Hall, 2004, 

s. 16). Etter dette flyttet paret til Indianapolis, Indiana, som også var det nasjonale 

hovedkvarteret for Ku Klux Klan. Det var i denne perioden Jones oppdaget hans to store 

kampsaker i livet; sosialisme og raseintegrering (Chidester, 2003, s.3).  

Sommeren 1952 tok Jones en stilling som studentpastor ved Somerset Southside Methodist 

Church. Han ønsket en inkluderende menighet, og begynte derfor å utføre gudstjenester 

inspirert av pinsebevegelsen. Dette var i samme stil som de gudstjenestene han var kjent med 

hjemmefra. Dette ble oppfattet svært forvirrende for den hvite Somerset-menigheten, og han 

ble bedt om å si opp i denne stillingen.  

Etter dette besøkte Jones en Seventh Day Baptist Church og begynte å undersøke «faith 

healing» (Hall, 2004, s. 17). Han har selv uttalt at han selv ikke trodde på at healingen var 

virkelig, men han så fordelene ved å holde slike tjenester; det samlet store mengder 

mennesker og det var penger å tjene (Hall, 2004, s. 18). Jones påstod at han hadde kurert folk 

for alt i fra dårlig hørsel til kreft. Jones har selv innrømmet at mye av det han gjorde var 

svindel med tanke på healingen, men han trodde fortsatt at han hadde spesielle 

helbredelsesevner. Tidligere medlemmer som hadde forlatt gruppen var enige (Hall, 2004, s. 

21). Mange pinsevenner tror ikke på medisinsk behandling, og det har vært tilfeller der 

medlemmer av pinsebevegelsen har dødd da de kun stolte på religiøs healing (Hall, 2003, 20). 

Jones var slett ikke imot at medlemmene oppsøkte en lege etter at de hadde blitt helbredet, for 

da kunne de få bekreftet at de var leget for sine plager og sykdommer (Hall, 2004, s. 21). 

Jones skrøt ofte i talene sine over enkelte leger som ble svært overrasket over at han hadde 

klart å helbrede deres pasienter og seg selv for uhelbredelig kreft (The Jonestown Institute, 

«Q612 Transcript», 1999; The Jonestown Institute, «Q359 Transcript», 2009).     

Jones besøkte en konferanse arrangert av pinsemenigheten Latter Rain, der han fikk høre at 

han hadde spesielle profetiske gaver. Etter dette reiste han rundt i landet og holdt 

gudstjenester og drev med healing i ulike kirker. Dette ble møtt med stor begeistring. I 1954 

jobbet han som assistent pastor i kirken Laurel Street Tabernacle, Assembly of God, men også 

det ble kortvarig. Det skapte stor konflikt i menigheten at Jones pleide å be afro-amerikanere 

opp på scenen. Menigheten delte ikke Jones’ syn på raseintegreringen og han måtte forlate 
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også denne kirken. Etter dette startet han sin egen kirke Community Unity Church. På grunn 

av de store folkemengdene som Jones tiltrakk ble denne kirken for liten og Jones’ menighet 

flyttet til en ny kirke, denne gangen kalt Wings of Deliverance. Innen 1955 hadde Wings of 

Deliverance byttet navn til Peoples Temple Full Gospel Church. Jones jobbet hardt for å 

skape en kirke som var for alle, og han og andre medlemmer av kirken gikk rundt og banket 

på alle afro-amerikanske hjem I Indianapolis for å be dem om å bli med i hans menighet 

(Chidester, 2003, s. 3). 

 

The Peace Mission movement of Father Divine 

På slutten av 1950-tallet ble Jones tiltrukket av bevegelsen Peace Mission movement of 

Father Divine etter han deltok i en gudstjeneste holdt av Father Divine i Philadelphia (Lincoln 

& Mamiya, 2004, s. 39). The Peace Mission movement of Father Divine fremmet raselikhet 

gjennom kampanjer og var opptatt av å tjene samfunnet gjennom å hjelpe fattige med mat og 

husly. Denne bevegelsen ble ledet av Reverend Major Jealous Divine, som påsto at han var en 

legemlig gud. Han fremmet dette var ved å vise til at det var han som matet menneskene, og 

ikke gud. Basert på modellen til Peace Mission, begynte Folkets tempel å bygge 

suppekjøkkener, gav ut gratis klær og dagligvarer til dem som trengte det og hjalp med andre 

sosiale tjenester i Indianapolis (Chidester, 2003, s. 4).  

Da Father Divine døde i 1965 var det hans kone, kalt Sweet Angel, som tok over ledelsen. 

Jones hadde under et tidligere besøk utrykt sine intensjoner om å ta over ledelsen for The 

Peace Mission Movement etter at Father Divine døde. Etter hans død, tilbød Jones Mother 

Divine og medlemmene av The Peace Mission Movement Folkets tempels fasiliteter og 

beskyttelse. I 1971 besøkte Jones igjen The Peace Mission Movements eiendom, men denne 

gangen ble han bedt om å dra. Mother Divine var ikke interessert i å ha noe mer med Jones å 

gjøre, spesielt ikke etter han sendte brev til mange av medlemmene av The Peace Mission 

Movement og ba dem om å bli med i Folkets tempel. Mange av medlemmene av The Peace 

Mission Movement takket ja til dette tilbudet (Chidester, 2003, s. 6).  

Da Mother Divine hadde gjort det klart at Jones ikke kom til å bli Father Divines etterfølger, 

begynte Jones å videreføre mange av Father Divines ideer i Folkets tempel. Fra midten av 

1972 hadde Jones overtatt tittelen «father» (Chidester, 2003, s. 7). Medlemmene av Folkets 

tempel skulle kalle Jones «father» eller «daddy», og hans kone Marceline for «mother Jones» 

(Lincoln & Mamiya, 2004, s. 39). Lincoln og Mamiya viser til at det er vanlig i den kristne 
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tradisjonen å kalle prester for «father», men i afro-amerikanske sekter så betyr denne tittelen 

fullstendig autoritet og den kommanderte absolutt lydighet (Lincoln & Mamiya, 2004, s. 39). 

I 1961 adopterte Jones og hans kone Marceline, en afro-amerikansk baby og kalte han Jimmy 

Jones Jr. etter sin far. De var det første hvite paret i Indianapolis som adopterte en afro-

amerikansk baby (Hall, 2004, s. 48–49). Dette var en viktig hendelse også for bevegelsen, 

siden det var et viktig standpunkt som ekteparet Jones tok mot rasesegregeringen.  

 

Jones som gud og den apostoliske sosialismen 

I motsetning til tradisjonell kristendom, begynte Jones etter hvert å fremstille seg selv som en 

menneskelig gud. Det er en stor sannsynlighet for at denne ideen om en menneskelig gud kom 

fra Father Divine. Den kristne guden, som han kalte for «Sky-God», brukte han store deler av 

sine taler på å kritisere. Jones mente at man måtte skille mellom denne «Sky-God», guden 

som skapte verden, og guden som var veien til frelse. Veien til frelse var å forstå at guden 

som ønsket godt var «Prinsippet». Jones mente at «Prinsippet» var kjærlighet, og kjærlighet 

var sosialisme. Det var gjennom sosialisme at menneskene viste virkelig kjærlighet overfor 

hverandre. Jones var den menneskelige formen av dette «Prinsippet», det levde i han og det 

ble vist gjennom han (Chidester, 2003, s. 56). Jones’ syn på gud kan virke forvirrende, og det 

var tilfeller der medlemmene av Folkets tempel selv ikke forsto hva som var forskjellen 

mellom «Sky-God» og «Prinsippet». Jones mente at var bortkastet å tro på en gud som man 

ikke kunne se. Behovene til samfunnet ble ikke oppfylt ved å tro at en usynlig gud skulle fikse 

problemer som fattigdom og rasesegregering. Det var derfor behov for en praktisk gud, og det 

var det Prinsippet var. En praktisk gud som ble vist gjennom Jones. Det var han som hjalp 

mennesker ut av fattigdom og som arbeidet for raselikhet (Chidester, 2003, s. 56). «Sky-God» 

var en gud som lot barn sulte og mennesker bli undertrykt, og dette var ikke en gud å tilbe 

(Chidester, 2003, s. 52). Det var godheten og kjærligheten som mennesker viste når de hadde 

sosialisme som ideal, som var den virkelige guden, immanent i menneske. I teorien betydde 

dette at alle som praktiserte sosialisme kunne bli guder, men innenfor bevegelsen var det kun 

Jones som hadde oppnådd statusen som gud. Det var Jones som matet de fattige og frigjorde 

de som var undertrykte, og han sto derfor høyere enn «Sky-God». Gjennom å undertrykke 

denne guden, som tidligere hadde vært den høyeste makten innenfor bevegelsen, åpner han 

opp for å introdusere seg selv i den nye rollen som den høyeste autoriteten over medlemmene 

i Folkets tempel. Dette kan sees i sammenheng med Wessingers teori om nyreligiøse 
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bevegelser og karismatisk lederskap, der den karismatiske lederen er i besittelse av krefter og 

åndelighet som andre medlemmer enda ikke har oppnådd (Wessinger, 2012, s. 80).   

 For Folkets tempel var sosialisme måten guddommelig kjærlighet ble vist på og var guds 

arbeid i praksis. De mente at denne praktiske guden, sosialisme, som ble vist gjennom 

mennesker var motparten til «Sky-God». Det var denne guden som gjorde en virkelig endring 

i samfunnet. Dette skjedde gjennom budskapet om at det ikke burde finnes noen rike og noen 

fattige, men at alle menneskelige og materielle ressurser skulle tjene hele samfunnet og at alle 

mennesker er likeverdige og det skulle derfor ikke være skille mellom rasene. Dette var den 

praktiske dimensjonen til den allmektige guden, sosialisme (The Jonestown Institute, Q967 

Jones Speaking, 1979).   

Jones brukte bibelen for å begrunne bevegelsens sosialistiske syn, ved å vise til Apostelens 

gjerninger 2:44–45
12

 og 4:32–35
13

 i Det nye testamentet. Alle troende delte alle goder, de 

skulle hjelpe dem som var mindre heldige og godene skulle tjene hele samfunnet. Det var 

dette Jones kalte «den apostoliske sosialismen». 

 

Inspirasjon og rollemodeller fra andre religiøse og politiske bevegelser 

Jones ble inspirert av forskjellige politiske og religiøse ledere med henblikk på idealer og 

lederstil. Som tidligere nevnt ble Jones inspirert av Josef Stalin i sin barndom, og seinere M.J 

Divine. Man kan nok anse M.J Divine som Jones største inspirasjon med tanke på 

oppbygningen av bevegelsen, og hvordan medlemmene så på sin leder. Andre kjente 

historiske figurer som Jim Jones har nevnt i talene sine, beundret eller som han kjente 

personlig var Martin Luther King Jr., Malcolm X, og Huey P. Newton.  

Huey P. Newton var en afro-amerikansk borgerrettsforkjemper og grunnleggeren av Black 

Panther. Jones reiste for å møte Newton på Cuba i 1977 da han hadde rømt fra USA for å 

unngå en arrestordre på overfall og drap, og det holdt videre kontakt over telefon i ettertid 

(Jacobs & Reiterman, 2008, s. 284–285). 

                                                           
12

 «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte 

ut til alle etter som hver enkelt trengte det» (Apg 2:44–45). 
13

 «Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Med stor 

kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av 

dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Så 

fikk hver enkelt tildelt det han trengte» (Apg 4:32–35). 
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 «Revolutionary suicide» var et begrep som Newton først la frem i boken Revolutionary 

suicide (1973). Med begrepet mente Newton at afro-amerikanere måtte være forberedt på å 

ofre seg selv i kampen for saken, og deres rettigheter i samfunnet. Hvis de døde mens de 

kjempet for saken var dette en verdig måte å dø på, men det var ikke et mål i seg selv. 

«Revolutionary suicide symboliserte håp, og ikke død (Newton, 1973, s. 5–7). Dette var sett i 

motsetning til det han kalte «reactionary suicide». Med «Reactionary suicide» refererte 

Newton til selvmord som en reaksjon på håpløsheten som førte med undertrykkelsen og 

mangelen på grunnleggende menneskerettigheter for afro-amerikanere (Newton, 1973, s. 4). 

For Newton betydde dette å gi opp. Jones gjorde begrepet til sitt eget og la en annen 

betydning i begrepet enn Newton. Newton mente at «revolutionary suicide» var å kjempe, 

men å akseptere at man kunne dø i kamp, mens Jones’ mening var at det var bedre å ta 

selvmord i stedet for å risikere å bli torturert og drept. Jones mente at selvmord av andre 

grunner ville legge en forbannelse over personen: «Revolutionary suicide. Any suicide for 

selfish reasons, which are always hostile reasons, is always going to bring you immorality, 

and your history will be cursed. (…) The morality of it is, you’d— suicide is unacceptable. 

Except for revolutionary reasons» (The Jonestown Institute, «Q637 Transcript», 1999). I 

Jones’ øyne var selvmord kun godkjent hvis det var av revolusjonerende årsaker, hvis ikke var 

det egoistisk som i Jones sine øyne var kapitalistisk, og tjente ikke samfunnet. 

Malcolm X var medlem av, og i en periode lederen for, den afro-amerikanske islamske 

organisasjonen Nation of Islam. Han var kjent som en karismatisk leder og 

borgerrettsforkjemper, og kjempet for afro-amerikansk nasjonalisme.  Han var ikke imot å 

bruke vold for å oppnå det han så på som et bedre samfunn for afro-amerikanere. Han talte 

om afro-amerikanernes overlegenhet og de hvites ondskap. Han støttet ikke den vanlige 

borgerrettsbevegelsen, og dens budskap om ikke-voldelig motstand (Encyclopædia 

Britannica, s.v. «Malcolm X», lest 26. Mai 2019). Dette sto i kontrast til Martin Luther King, 

Jr.’ retorikk om fredelig motstand og demonstrasjoner. Etter en konklikt med datidens leder 

av Nation of Islam konverterte Malcolm til sjiaislam, og ble svært kritisk mot sin tidligere 

organisasjon. Han ble drept av tre medlemmer av Nation of Islam i 1965 (Encyclopædia 

Britannica, s.v. «Malcolm X», lest 26. Mai 2019).   

Dr. Martin Luther King, Jr. var en afro-amerikansk baptistprest og borgerrettsforkjemper. Han 

kjempet for afro-amerikaneres rettigheter i det amerikanske samfunnet og ledet 

borgerrettighetskampen fra midten av 1950-tallet frem til han ble drept i 1968. Han er kjent 

for å ha vært en svært god retoriker. Han ledet mange ikke-voldelige protester. Det er tydelig 



 

50 
 

at Jones delte mange av meningene til King, og ønsket nok å oppnå samme status med tanke 

på hvor stort symbol King var for borgerrettskampen. Det var likevel noen områder som Jones 

hadde mer tilfelles i de seinere årene i bevegelsen, med Newton og Malcolm med tanke på 

vold. I nyhetsopplesningen Q197 fra mai 1978 tok Jones avstand fra Kings budskap om 

fredelig motstand: «We do not believe in working inside the system through legal 

parliamentary protest measures such as Martin Luther King did and was murdered, and his 

people did not even retaliate. We believe in armed defense and armed resistance to the 

exploitations of capitalists» (The Jonestown Institute, «Q197 Transcript», 2010). Jones mente 

at den eneste måten å beskytte seg og gjøre motstand mot kapitalistene, som også 

symboliserte rasistene, var å være bevæpnet. I følge Reiterman og Jacobs ønsket Jones at han 

kunne bli drept i samme stil som Martin Luther King jr. og Malcholm X, skutt av fienden på 

et podium og bli en martyr (Jacobs & Reiterman, 2008, s. 199–200). 

 

«Concerned relatives»  

«Concerned relatives» var en gruppe med familiemedlemmer og tidligere medlemmer av 

bevegelsen. De hadde kjempet lenge for å få åpnet en etterforskning av Folkets tempel og 

håpte på å kunne hente ut familiemedlemmer fra bevegelsen Timothy Stoen er et tidligere 

medlem av Folkets tempel og var tidligere advokat tilknyttet statsadvokatens kontor. Han var 

en av Jones’ nærmeste fortrolige. Hans jobb innenfor bevegelsen var å holde styr på om 

handlingene utført av bevegelsen var innenfor lovens rammer, i hvert fall på linjen mellom 

lovlig og ulovlig. Hans tilknytning til statsadvokatens kontor gjorde at han kunne holde styr 

på saker som gjaldt Folkets tempel, og hans tilstedeværelse på statsadvokatkontoret gjorde at 

det var en høyere terskel for at noen la inn en klage på Folkets tempel siden det var godt kjent 

at han var medlem av bevegelsen (Jacobs & Reiterman, 2008, s. 126). Stoen forlot Jonestown 

i juni 1977, og i frykt for å bli straffeforfulgt for handlinger hadde utført da han var med i 

bevegelsen, ble han med i gruppen «Concerned relatives» (Hall, 2004, 211–212). Mye av 

dette var motivert av at sønnen hans, John Victor Stoen, fortsatt var igjen i bevegelsen. Stoen 

og hans kone Grace hadde gitt Jones omsorgsretten til barnet ved hans fødsel for å vise deres 

lojalitet til Jones og bevegelsen. (Yates 2013). Bevegelsen ble mer isolert da flesteparten av 

medlemmene emigrerte til Guyana. Presset fra «Concerned relatives» gjorde forholdene i 

Jonestown mer anstrengt. Konflikten over omsorgsretten til John Victor, Deborah Laytons 

edsvoren uttalelse og tidligere medlemmers beskrivelse av Jonestown som en 
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konsentrasjonsleir, var viktige årsaker til at det ble åpnet en etterforskning av Folkets tempel 

av kongressmann Leo Ryan, og hans seinere besøk til Jonestown (Chidester, 2003, s. 11). 

 «White nights»  

«White nights» var det Jones kalte selvmords øvelser som medlemmene av Folkets tempel 

måtte gjennom flere ganger i tiden i Jonestown. Det blir riktig å kalle disse øvelser i ettertid, 

men medlemmene visste aldri om det var en øvelse eller om det faktisk var den natten de 

skulle dø (Moore 2013). Overlevende har fortalt at det var et tilfelle da bevegelsen fortsatt var 

i San Francisco at Jones hadde delt ut punsj, og fortalt de etter de hadde drukket opp at det var 

gift, for så å si at det var en lojalitetstest. Det finnes også tilfeller der medlemmene i 

Jonestown erklærte at de heller ville dø, enn å overgi seg. Rebecca Moore pekte på at 

selvmord hadde blitt ritualisert innen 1978 (Moore 2013). Deborah Layton fortalte i sin 

edsvorne erklæring at da bevegelsen hadde flyttet til Jonestown pleide Jones å våkne 

medlemmene med sirener minst en dag i uken for å erklære «White night». Han erklærte at 

det var fiender som lusket ute i jungelen, og de kom til å bli angrepet når som helst. Layton 

fortalte at under en «White night» erklærte Jones at den eneste løsningen var masseselvmord i 

sosialismens navn. Alle medlemmene fikk utdelt et glass med en væske som de ble fortalt var 

gift. Alle drakk væsken, men ingen døde. Jones proklamerte at dette var en lojalitetstest, men 

advarte dem om den kommende dagen da de faktisk måtte dø (Layton 1978, s. 9). Selve 

navnet «White night» ble valgt siden vesten ofte forbinder fargen sort med døden og sorg. 

Jones valgte bevisst å forbinde fargen hvit med disse nettene for å ikke fornærme afro-

amerikanerne i bevegelsen (Lincoln & Mamiya, 2004, s. 41).  

Jones’ argument for selvmords øvelser var at det var bedre at alle døde sammen, siden 

bevegelsen var under angrep fra alle sider fra kapitalistene utenfra. Trusler om at barna kom 

til å bli satt tilbake i det kapitalistiske samfunnet, og det var bedre at alle døde sammen, enn at 

dette skulle skje. Bevegelsen siste handling, etter Leo Ryans besøk, var den eneste løsningen 

for å forhindre at medlemmene skulle bli fengslet og torturert, og barna skulle bli tatt fra dem 

(The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Dette 

kommer til å bli sett nærmere på i retorikkanalysen. 
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Folkets tempels trosforestillinger som bricolage og synkretisk 

Folkets tempel hadde en gradvis utvikling fra en pinsemenighet til en nyreligiøs bevegelse 

med ulike former for religiøse og politiske elementer. Bevegelsen hadde en trosforestilling 

som kan være både forvirrende og i noen tilfeller svært motstridende, spesielt med tanke på 

gud. Elementene tatt fra ulike religiøse retninger og politisk ideologi, gjør det slik at det blir 

riktig å kalle Folkets tempel en synkretisk religion. Bricolage begrepets «gjør det selv» er et 

passende begrep å bruke på Folkets tempels kompliserte og innholdsrike trosforestilling. 

Droogers pekte på at det kan være en større utvinning ved å se på synkretisme som en prosess 

og ikke et resultat (Droogers, 2015, s. 883). Jones utviklet disse trosforestillingene over en 

periode over 20 år, og det var en gradvis prosess fra å være en pinsemenighet til å bli en 

nyreligiøs bevegelse med ulike religiøse og politiske elementer. Jones ble inspirert av andre 

politiske og religiøse ledere, og tok ideer fra dem og brukte det innenfor Folkets tempel. Han 

så disse elementene innenfor andre bevegelser, og så at det fungerte innenfor disse og brukte 

det deretter innenfor Folkets tempel. Man kan spekulere i at dette ofte var for å rekruttere flere 

medlemmer, og andre ganger for å etablere større makt innenfor bevegelsen. Etter at hans så 

hvor mange medlemmer Father Divine hadde i sin bevegelse, begynte han selv å imitere 

Divines hjelpearbeid og fremstilling som far og gud. Han innlemmet bruken av «revolutionary 

suicide» i bevegelsen, fordi han visste at dette var et begrep som var kjent for dem som hadde 

en tilknytning til Black Panther bevegelsen. Ved å fremstille seg selv som en bevegelse som 

kjempet for borgerrettigheter, og ved å ta til seg et slik begrep, åpnet Jones opp for flere 

medlemmer med like interesser. Det samme gjaldt i tilfellene med Malcolm X og Martin 

Luther King Jr., som begge var kjente skikkelser innenfor borgerrettighetskampen. Bricolage 

forklares som ulike elementer tatt fra forskjellige tradisjoner og satt sammen til noe nytt. 

Dette kan trekkes en linje til Folkets tempel som en nyreligiøs bevegelse. Der de ulike 

elementene fra pinsebevegelsen og healing tjenestene ble slått sammen med politisk ideologi, 

som sosialisme og kommunisme. Dette formet en ny trosforestilling for bevegelsen, og ble 

noe som var eget for Folkets tempel. Ved å se på hvordan Jones bygget opp en ny 

trosforestilling med elementer fra ulike steder, har det blitt tydelig at dette også var en del av 

hvordan Jones bygget sin autoritet. Disse elementene var i mange tilfeller motstridene, men 

likevel hadde Jones en stor bevegelse som fulgte og delte hans meningssystem. Dette gjorde 

at disse trosforestillingene ble institusjonalisert innenfor bevegelsen, og Jones fikk makten til 

å introdusere nye elementer som underbygget hans autoritet enda mer. 
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5. Tale analyse 

 

I denne delen av oppgaven skal jeg se på tale analysen. For å få en dypere forståelse av de 

ulike begrepene som ofte ble brukt i Jones’ taler, har jeg først redegjort for ulike 

nøkkelbegreper som har vært viktige i arbeidet med denne oppgaven. Dette er en emisk 

begrepsanalyse, for å se på hva Jones legger i disse begrepene og hvorfor han bruker de. Etter 

dette har jeg sett på hvordan Jones argumenterte for sin sak og hvordan han brukte de tre 

retoriske grepene, etos, patos og logos i tale Q042, også kalt «The death tape», den siste talen 

Jones holdt til medlemmene av bevegelsen før de døde. Etter dette har jeg sett på hvordan han 

brukte de ulike typene argumenter som har blitt sett på tidligere i denne oppgaven. Til slutt 

har jeg har sett på hvordan Jim Jones bygget autoritet gjennom talene, ved å bruke resultater 

fra retorikkanalysen og ved å se på hvordan han skapte Folkets tempels meningssystemer og 

trosforestillinger. 

 

5.1. Nøkkelbegreper 

 

Noen ord og begreper skiller seg ut i talene, fordi de blir gjentatt opp til flere ganger i løpet av 

en tale, eller er tema for eller blir nevnt i flere av talene. Disse er viktige å redegjøre for, 

nettopp fordi de er et gjentatt tema i talene eller fordi de gjerne har blitt tillagt en annen 

betydning innenfor bevegelsen enn det som er umiddelbart åpenbart for oss. Gjennom en 

emisk begrepsanalyse, har det blitt sett på hvordan Jones brukte disse begrepene, og hvilken 

betydning han ga dem. Noen av disse begrepene, «revolutionary suicide» og «white night», 

har det allerede blitt gjort rede for i forrige kapittel, og kommer derfor ikke til å bli gjort rede 

for i denne analysen. Dette er fordi de har vært viktige å bruke i forrige kapittel for å vise 

hvordan Folkets tempels trosforestillinger var synkretiske. Begrepet «sosialisme» har allerede 

blitt gjort rede for i forrige kapittel, men jeg mener at det er en fordel å gå i dybden på dette 

begrepet og se på hva Jones la i dette begrepet og hvordan han brukte det. 
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«Sosialisme» 

Sosialisme hadde den største stillingen innenfor bevegelsen. Gjennom sosialisme skulle 

medlemmene vise sin kjærlighet for sine medmennesker. Sosialisme var det største idealet for 

Folkets tempel, og det var det som skulle praktiseres i hverdagen. Jones pratet om sosialisme 

som en gud. Det kan forstås som en gud immanent i mennesket, og spesifikt i Jones. I august 

1972 erklærte Jones: «God is Socialism, and I am Principle Socialism, and that’s what makes 

me God» (The Jonestown Institute, «Annotated Transcript Q1021», 2002). Jones mente at han 

var det ideelle eksemplet på hvordan medlemmene skulle praktisere sosialisme. Dette viste 

han i en tale holdt i Jonestown, 19 april 1978:  

This is the socialism you can trust. The principle socialism that your Father 

has never failed to practice before your eyes for all these years, giving 

himself to the people as a sample and example, putting his life on the line, 

willing to be tortured, certainly easily willing to die for any one of you. The 

protections of socialism are so vast, you can’t enumerate them. Too vast, 

and not greatly appreciated by too many. (The Jonestown Institute, Q753 

Transcript, 2013). 

I denne talen mente Jones at han gang på gang ofret seg selv for andre, for det var det man 

skulle gjøre hvis man var en virkelig sosialist. Dette var noe han mente at han hadde bevist for 

bevegelsen flere ganger. Jones pratet ofte om sosialisme, men brukte også marxisme og 

kommunisme som store idealer for bevegelsen. Det er vanskelig å si om han mente at disse 

ideologiene var grunnleggende like, eller om han hadde en tanke bak å bruke det bestemte 

begrepet i den anledningen han gjorde. Man kan spekulere at han brukte sosialisme, i stedet 

for kommunisme og marxisme, fordi det var mindre «provoserende» ideologi å fremme på 

1970-tallet i det amerikanske samfunnet og under den kalde krigen. Levemåten bevegelsen 

praktiserte, spesielt i Jonestown, minnet mer om kommunisme. Et annet alternativ kan være at 

han mente at dette var ideologier som kunne brukes samtidig, og at de passet til ulike 

anledninger. Sammen med sosialisme, var marxisme og kommunisme begreper som ofte ble 

brukt av Jones for å sette et skille mellom det gode og det onde, der marxisme og 

kommunisme symboliserte det gode. Bevegelsen praktiserte kommunisme, da spesielt i 



 

55 
 

Jonestown, da alle medlemmene levde i et lite samfunn, med lik fordeling av arbeid og goder. 

Jones har uttalt at han skapte «sin egen form for marxisme» etter innflytelsen fra ulike 

personer som inspirerte han i sin oppvekst (The Jonestown Institute, «Q134 Transcript», 

1999). 

Sosialisme var måten guddommelig kjærlighet ble vist på for Folkets tempel, og dette var 

guds arbeid i praksis. De mente at denne praktiske guden, sosialisme, som ble vist gjennom 

mennesker var motparten til «Sky-God». Det var denne guden som gjorde en virkelig endring 

i samfunnet, gjennom kjærligheten som ble vist da sosialisme ble praktisert i samfunnet. 

Gjennom en kroppsliggjøring av det de kalte den «Divine Socialism» ble både de praktiske og 

overnaturlige dimisjonene av sosialisme demonstrert gjennom Jones. I teorien gjaldt ikke 

dette kun Jones, for alle kunne bli guder gjennom guddommelig sosialisme (Chidester, 2003, 

s. 53). Det var likevel ikke kjent, og lite sannsynlig, at noen hadde en like høy status og makt 

som Jones innenfor Folkets tempel. 

For å kunne oppnå frelse var viktig at medlemmene av Folkets tempel frigjorde seg fra 

tankene om at «Sky-God» var «den gode». Det var også viktig at medlemmene ikke trodde på 

det som står skrevet i bibelen og sluttet å tro at organisert religion basert på tilstedeværelsen 

av en overmenneskelig gud var riktig vei for dem (Chidester, 2003, s. 51). Innenfor Folkets 

tempel var troen på «Sky-God» som en frelser, et produkt av fantasien. I følge dem var det 

kun troen på en gud i menneskelig form som kunne redde mennesker fra undertrykkende 

situasjoner. For medlemmene av Folkets tempel var dette den rette veien til frigjørelse og 

frelse (Chidester, 2003, s. 52). 

Sosialisme i seksuelle forhold 

Det sosialistiske synet Folkets tempel hadde på eiendom, at det skulle være til nytte for alle 

gjaldt også når det kom til synet på seksualitet. Sex var ikke noe som skulle nytes privat, men 

var en gode som skulle være til nytte for Folkets tempel som gruppe (Chidester, 2003, s. 100).  

Å være i et forhold eller gift ble sett på som kapitalistisk, for da var det ikke til nytte for noen 

andre enn de to som befant seg i dette forholdet og disse to personene fikk et slags eierforhold 

ovenfor hverandre (Chidester, 2003, s. 101). Jones talte til menigheten om ekteskap: 

 

Because capitalism, America, has reached its lowest point of extremity. You 

can find no love. The dear sister wants to have a marriage, and I see her 
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heart bleed with desire, but you’ll have nothing but hell. There’s nothing but 

hell in these marriages, because capitalism breeds self-centeredness. 

Socialism breeds self-sacrifice. Socialism will cause people to lose their 

self, capitalism tells you to worship yourself. And so everybody’s in love 

with themselves today. They’re all out to get a long old-type mirror, hall 

mirror, put it in bed and wiggle in front of it, because that’s what people 

like, is themselves. (The Jonestown Institute, «Annotated Transcript Q1059-

5», 2011). 

 

Han mente at ekteskap skapte selvsentrerte mennesker, og at å være i et ekteskap kun gjorde 

mennesker ulykkelige, fordi de kun hadde kjærlighet til seg selv. 

Det var en periode i 1977 da medlemmene av Folkets tempel praktiserte det Jones kalte 

«revolutionary celibacy» for å kanalisere all kjærligheten som medlemmene hadde inn i det 

gode arbeidet som menigheten gjorde. Men på grunn av at noen av medlemmene begynte å ha 

det Jones anså som «treason sex», varte dette kun i noen måneder (Chidester, 2003, s. 102).  

Etter dette skulle medlemmene praktiserte det Jones kalte «revolutionary sex» (Chidester, 

2003, s. 102). «Revolutionary sex» var ikke en aktivitet som skulle styrke forholdet mellom to 

personer som så kunne føre til et forhold eller ekteskap, men var en revolusjonerende 

handling som skulle være til fordel for Folkets tempel som en gruppe (Chidester, 2003, s. 102 

–103). I følge Jones skulle sex kun brukes under tre omstendigheter; for å forhindre forræderi, 

for å legge til rette for personlig vekst, og for å oppnå nytelse. Den første, for å forhindre 

forræderi, innebar å bruke sex for å forhindre at medlemmer forlot Folkets tempel. Jones har 

uttalt seg om at han også brukte sex for å rekruttere medlemmer, og for å skaffe kapital til 

gruppen (Chidester, 2003, s. 103). Basert på hva Paul sa til de kristne om at de skulle ofre sitt 

legeme til gud (Romerne 12:1), mente Jones at medlemmene av Folkets tempel skulle ofre sin 

kropp for deres gud, kommunismen: 

He [Paul] said you should present your whole body as a living sacrifice, 

wholly and acceptable to your God. And what is your God? Communism. 

Then you should give your vagina, your penis, or your asshole, if it’s called 

for– And if you can’t, you’re not a dedicated communist. (The Jonestown 

Institute, «Q273 Transcript», 2014). 
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Jones brukte det nye testamentet til å validere hans syn på at det var greit å ofre kroppen sin så 

tjente flertallet. Men dette står i sterk motsetning til bibelens
14

 budskap om å: «La ekteskapet 

holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor 

eller bryter ekteskapet» (Hebreerne 13:4).  

Den andre, for personlig vekst, ble brukt som en form for terapi. Jones mente at ved å 

fokusere på sosialisme under den seksuelle akten, så kunne man hjelpe den andre personen 

med personlig vekst, ved at denne personen ble mer moden og vokste sosialistisk. Jones selv 

hadde likevel liten tro på sex som terapi, og påsto at han selv hadde gitt opp denne formen for 

terapi. Den tredje grunnen, for nytelse, var den minst validerte grunnen ifølge Jones. Dette var 

på grunn av at Jones mente at det var lite nytelse å finne i sex. Han mente det var en antisosial 

handling, som var aggressiv og diskriminerende for begge kjønn (Chidester, 2003, s. 103). 

Seksuell preferanse var overfladisk, fordi det var basert på utseende, og dette passet ikke inn i 

den sosialistiske ånden om likhet for alle (Chidester, 2003, s. 103–104). Han mente at om sex 

var en form for sosialistisk kjærlighet, så ville ingen blitt valgt bort på grunn av utseende. Sex 

for nytelse var derfor en overfladisk og aggressiv handling som ikke gjenspeilte de 

sosialistiske verdiene (Chidester, 2003, s. 104). 

Sosialisme var altså et begrep som Jones brukte innenfor alle områder av livene til 

medlemmene. Måten Jones brukte sosialisme for å innføre nye regler for medlemmene kan 

sees på som et verktøy for sosial kontroll. 

«Kapitalisme» 

Innenfor bevegelsen var kapitalisme det onde i samfunnet. Aspirasjonen til bevegelsen var å 

være det motsatte av en kapitalist, altså en sosialist eller kommunist. Sosialisme var, som 

tidligere nevnt, den ultimate formen for å vise kjærlighet. Kapitalisme var det motsatte av 

dette, egoistisk og materialistisk, og var derfor det verste en person kunne være. Da var det 

ikke bare snakk om økonomisk, men også når det kom til medfølelse og kjærlighet for sine 

medmennesker. Dette tok Jones opp i en nyhetsopplesning i Mars 1978: «Capitalism is death, 

lethal death. It’s the law of the worst kind of animalistic jungle existence. Communism brings 

cooperation, and thus you have the protection of one thousand people to see that you’ll eat» 

(The Jonestown Institute, «Q814A Transcript», 2016). Jones mente at kapitalisme var en 

                                                           
14

 Jones motstridende syn på bibelen blir sett på under «Kristendom» i 5.1 Nøkkelbegreper og Personargument i 

5.2.5 Argumenter  
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kamp på egenhånd, med kommunisme hadde man et helt samfunn i ryggen. Han mente også 

at kapitalistene ville få som fortjent med tiden, for i motsetning til kommunisme, så var det 

ingen som beskyttet dem: «There is no protection in capitalism, as I said. You do go down» 

(The Jonestown Institute, «Q753 Transcript», 2013).   

Jones mente at å være en kapitalist var ingen måte å leve på. Dette var fordi en kapitalist enten 

døde tidlig, eller levde et plaget liv, som han sammenlignet med helvete: «Capitalism, an 

early grave or the torment of hell all the time» (The Jonestown, «Q814A Transcript», 2016). 

Han mente at kapitalisme i seg selv var forferdelig, men det var i tillegg årsaken til andre 

ideologier som ikke har skapt gode samfunn. Jones mente blant annet at kapitalismen var 

årsaken til fasisme. Det var fasisme som var det endelige stadiet i kapitalisme:  

A lot of you are confused about Fascism […] It’s the last stage of 

capitalism, and USA’s very close to it. It was Fascism that took over when 

Z, the people exposed too much of the corruption of the army, you saw them 

take over, ban music, ban uh, everything and put people in concentration 

camps, throw them out of windows openly. Uh, uh, Fascism p– disregards 

all human rights. (The Jonestown, «Q317 Transcript», 2016). 

Jones mente altså at kapitalisme var årsaken til totalitære samfunn. Han mente at kapitalisme 

hadde vært grunnen til at nazismen hadde fått grobunn i Tyskland (The Jonestown, «Q317 

Transcript», 2016). 

  

«Nigger
15

» 

Jones brukte ordet for å beskrive seg selv, og medlemmene av bevegelsen. Han brukte ikke 

ordet for å beskrive rase, men for å beskrive alle som var marginalisert eller fattige i 

samfunnet. I tale Q612 fra 1974 forklarer han hva han mente med ordet: Anyone in America 

who’s poor — white, brown, yellow, or black — and does not admit that he’s a nigger is a 

damn fool. Because nigger means— niggardly means to be treated cheatedly. You’ve been 

                                                           
15

 Jeg vil være åpen om at jeg på ingen måte er enig i bruken av dette ordet, og jeg håper ikke at ved å bruke 

dette ordet her at jeg fornærmer dem som skal lese denne oppgaven. Jeg er fullt klar over ordets rasistiske 

betydning, og jeg mener at ordet er forkastelig. Samtidig mener jeg at det er viktig å redegjøre for hvordan dette 

ordet ble brukt innenfor bevegelsen, og hvilken betydning Jones la i dette ordet. Jeg håper på forståelse fra 

leserens side, at hvis ikke dette ordet hadde vært en stor del av Jones’ taler, ville jeg aldri skrevet om det i min 

oppgave.   
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cheated. And we know Indians and blacks and poor whites have been cheated, don’t we? (The 

Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 1999). I samme tale forklarte han at grunnen til at 

han hadde tatt i bruk akkurat dette ordet, var fordi hans sønn Jimmy Jones Jr. hadde kommet 

gråtende hjem fordi noen hadde kalt han dette. Da bestemte Jones for å gjøre det om til noe 

positivt, det skulle bli det beste ordet i verden (The Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 

1999). Jones brukte det ofte for å skille mellom dem med penger og dem uten, ordet handlet 

altså mer om økonomisk status. Dette viste han til i tale Q162 fra sommeren 1976:  

[You] Say, “I’m not a nigger.” Settin’ back there, you’re light. Oh, yes, 

you’re a nigger. I’m a nigger. I’m a nigger until everybody is free, till 

everybody that’s treated niggardly is free, I am a nigger. I don’t care if 

you’re an Italian nigger, or you’re Jewish or an Indian, the only people 

that’re getting anything in this country are the people that got the money, 

baby. That’s the only one. They’re the only ones not niggers in this country. 

(The Jonestown Institute, «Q162 Transcript», 2001). 

Jones pratet her om at det kun var kapitalistene som ikke kunne betegnes som dette, og 

utdypet dette videre i tale Q987 fra februar 1977: «Everybody that’s not Rockefeller is a 

nigger» (The Jonestown Institute, «Q987 Transcript», 2004). Han betegnet alle som var gode 

som «nigger», mens kapitalistene var kalde og onde. Ordet skulle være noe fint, og det kunne 

derfor ikke appliseres til dem. 

Jones hadde tidligere fortalt i tale Q612 at han hadde vært på rådhuset og funnet slektstreet til 

familien sin. Jones hadde funnet ut at en av hans tidligere slektninger hadde hatt det han kaller 

en tur i «the back cabin», han mente derfor at han hadde en afro – amerikansk slektslinje (The 

Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 1999). Han fortalte at han hadde dratt hjem og fortalt 

det til sin far: 

When I came home and told my dad what I found, he didn’t talk about 

family trees anymore. He forbade me to speak, and he kicked me out of the 

house, because I had found out what’s happened to many, many millions in 

this land, across the land — some of you’re here, you think you’re white and 

you got that, that inner soul spirit and you feel that vibration for freedom 

and you got that love for oh, justice and — and then there is something to 

this, an intrinsic appreciation for art and aesthetics and rhythm, and you feel 
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it in you and you look white, but honey, a nigger slipped in your woodpile 

somewhere. (The Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 1999). 

I dette sitatet taler Jones om hvordan han ikke kun hadde hvite slektninger, slik som hans far 

tidligere hadde skryt og vært stolt av. Om det faktisk stemte at Jones hadde funnet en afro-

amerikansk slektslinje er vanskelig å vite, men det viser at Jones følte et behov for å vise til et 

biologisk bevis på hans rase. Det kan spekuleres i at han fortalte dette for å ha en større rett til 

å ta eierskap over ordet, og det ble mindre provoserende for afro-amerikanske medlemmer å 

høre ham si det. Det ble hvert fall brukt som et større våpen for å bruke i «oss mot dem» 

retorikken for Jones. Jones bruker altså ordet for å beskrive gruppens marginalisering. Dette 

kan sees i sammenheng med medynksargumenter. Jones bruker også ordet for å skille mellom 

det gode og det onde, der personer med penger, kapitalistene, er de onde og de eneste som 

ikke faller under den kategorien.  

«Kristendom», «gud» og «Jesus» 

Jones fikk med årene et ganske motstridende og turbulent forhold til kristendommen og den 

kristne gud. Det er ikke lett å forstå forholdet Jones hadde til kristendommen og gud. I tilfellet 

med gud, sa han i noen tilfeller at han ikke eksisterte mens andre ganger gjorde han det, men 

at det uansett ikke var guden å tilbe. Jones brukte ordet «Sky-God» for å beskrive den kristne 

guden. Denne guden ble nevnt svært ofte i talene til Jones. «Sky-God» ble en karakter uten 

handling innenfor teologien til Folkets tempel, og var ikke en «høyere makt» som 

medlemmene skulle strebe etter å være, eller tilbe. 

I talen Q648 fra 1970 utfører Jones en rekke med healinger. Denne talen er et godt eksempel 

på hvor ofte Jones brukte Jesus og guds navn for å forsterke det åndelige i healingene hans: 

«Well, this’ll stop it now. When I reach out to you in the name of Christ, in the name of 

Christ, in the name of Christ, in the name of Christ. I stop it». (The Jonestown Institute, 

«Q648 Transcript», 2010). Dette er noe Jones fortsatte å gjøre, selv om han samtidig talte om 

«Sky-God» som en ond gud. 

I talen Q612 fra 1974 taler Jones spesielt mye om bibelen. Han erklærte blant annet at bibelen 

var farlig: «You cannot be saved by Bibles. Bibles will destroy you». (The Jonestown 

Institute, «Q612 Transcript», 1999). Det var ikke bibelen som kom til å redde medlemmene, 

og det var viktig at de forsto dette: «some of you, you stay under the dead letter, and that 

black book is your enemy». (The Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 1999). The Letter 
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Killeth var et hefte som Jones skrev for å vise til alle de motstridende meningene som fantes i 

bibelen. Han viste også til hvordan gud hadde tolerert og godkjent slaveri, voldtekt og mord. 

Det er ukjent når han skrev dette heftet, men han viser til den i noen taler. Han skrev også i 

dette heftet at han var en profet av «the word», og kunne derfor bruke bibelen for å støtte hans 

uttalelser (The Jonestown Institute, «The Letter Killeth, by Jim Jones», 2013). 

Jones sammenlignet seg selv ofte med Jesus, men understrekte at det var en viktig forskjell 

mellom dem. Mens Jesus ikke var klar over det fremtidige sviket fra en i hans gruppe, mente 

Jones at han hadde full kontroll over bevegelsen og dens medlemmer og visste på forhånd alt 

som skulle skje. «‘cause I know what’s ahead, and you better get somebody that knows 

what’s ahead. Jesus didn’t know everything. He said, what do you come for? Why have you 

forsaken me? He said so many things that showed that he still had questions. I’ve got no 

questions». (The Jonestown Institute, «Q612 Transcript», 1999). Jones fremstilte seg selv som 

en klokere mann enn Jesus, i hvert fall en med en større profetisk gave enn han.  

Forholdet Jones hadde til kristendommen var komplisert. Det var ikke alltid at hans 

medlemmer heller forsto Folkets tempels trosforestilling. Det er i hvert fall sikkert at Jones 

brukte mye tid på å sakte sverte kristendommen innenfor bevegelsen, for å sakte introdusere 

seg selv i en større rolle; som gud.  

«The King Alfred Plan» og «konsentrasjonsleirer»  

I Q1059-2, en tale fra 1972 fortale Jones om fremtidige trusler mot dem: «There’s a plan 

already laid aside to put you in gas chambers. It’s called King Alfred Plan. » (The Jonestown 

Institute, Q1059-2 Transcript, 2001). «The King Alfred Plan» var fiksjonell statlig plan, som 

opprinnelig ble skrevet om i boken The Man Who Cried I Am (1967) av John A. Williams. 

Denne planen gikk ut på at USAs myndigheter hadde planer om å sette afro-amerikanere i 

konsentrasjonsleirer for å forhindre en revolusjon (Williams, 1967, s. 372–376). Jones pratet 

ofte om denne planen som den var virkelig, og at den snart kom til å bli tatt i bruk. Det er ikke 

vanskelig å forstå at dette var noe som var lett for medlemmene å tro på. På 1970-tallet var det 

ikke lenge siden Jim Crow lovene, som ble opphørt i 1965, Holocaust under andre 

verdenskrig, og apartheid var på den tiden et faktum i Sør-Afrika.  

Bruken av konsentrasjonsleirene som en kommende hendelse kan sees i sammenheng med 

trusselargumenter. Gjennom å antyde at dette kunne skje med medlemmene, påførte han 

bevegelsen uro. Han brukte dette ordet for å skremme medlemmene, og som et argument for 
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at de måtte gjøre som han ønsket, hvis ikke kom de til å oppleve forfølgelse på linje med 

jødene under andre verdenskrig. De kom til å oppleve en ny holocaust. I talen Q962 fra 1973 

fortalte Jones at de måtte forberede seg på at denne kommende loven:   

Right now, they’re preparing to set up a dictatorship – it’s already written 

into law – that will give the president power to move people wherever he 

wants to, to put them in concentration camps, to take over every street car 

line, over every transportation, over every farm, over every office, over 

every factory. He’ll put serial numbers and a mark of the beast right on you. 

You’ll not be anymore a person, you’ll be a number. And every black and 

brown and poor white will be done away with. (The Jonestown Institute, 

«Q962 Transcript», 2014). 

Jones påstod at afro-amerikanere og fattige ikke lengre kom til å ha noen rettigheter. De kom 

til å bli merket og var ikke lengre et menneske, men kom til å bli redusert til et nummer. 

Denne planen var et tema Jones ofte tok opp i løpet av 1970-tallet. I tale Q957 fra 1973 og 

tale Q987 fra 1977 forteller Jones igjen om The King Alfred Plan og konsentrasjonsleirer, og 

at dette kom til å være tilintetgjørelsen av den afro-amerikanske rasen (The Jonestown 

Institute, «Q957 Transcript», 2014; The Jonestown Institute, «Q987 Transcript», 2004).  I tale 

Q987 fra Philadelphia i 1977, tok Jones igjen opp faren ved at det snart kommer en lov om at 

myndighetene kunne plassere amerikanere i konsentrasjonsleirer uten å stille noen spørsmål:  

I heard it from the heads of the government of the United States today […] I 

listen to them talk about planned takeovers. … Task force warns nation to 

get ready for riots and to get ready for martial law and to get ready for 

concentration camps. … Get ready for identification marks to be put on your 

body and identification number, even if necessary tattooed. (The Jonestown 

Institute, «Q987 Transcript», 2004).  

Han tok igjen opp at de kom til å merke disse fangene med nummer tatovert på kroppene. Det 

er stor sannsynlighet for at dette var noe han fikk i fra jødene som ble plassert i Auschwitz. 

Det er tydelig at Jones visste at temaet om konsentrasjonsleirer og «The King Alfred Plan» 

skapte frykt og uro. Siden han tok dette temaet svært ofte gjennom årene kan man spekulere i 

at Jones visste at det var et effektivt argument for å holde bevegelsen under kontroll, siden de 

da ble avhengig av hans beskyttelse. 
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Gjennom denne begrepsanalysen har det blitt sett på ulike begreper som var med på å 

underbygge Jones’ autoritet. Ved å danne nye meninger i begrepene, skapte Jones et eget 

meningssystem, som var med på å danne trosforestillingene innenfor bevegelsen. Disse 

begrepene har vært nyttige å se på med tanke på resten av analysen. Videre har det blitt sett på 

hvordan Jones bygget etos, patos og logos i talen, ved å se på en retorisk analyse av tale 

Q042. Dette har gitt en større forståelse av hva som karakteristisk for Jones’ retorikk. 

 

5.2. Retorikk 

Retorikkanalyse av talene til Jim Jones. I dette kapittelet har jeg analysert talen Q042, også 

kalt «The death tape» for å peke på hvordan Jones brukte de tre hovedgrepene innenfor 

retorikk, etos, patos og logos. Jeg har i tillegg sett på en rekke andre taler for å se på hvordan 

han argumenterte, ved å se på om han aktivt brukte argumentasjonstaktikker som 

trusselargumenter, appell til populær stemning, medynksargumenter, personargumenter, 

autoritetsargumenter og stråmannsargumentasjon. 

 

5.2.1 Q042 retorikkanalyse 

 

For å kunne se på hvordan Jones bygget etos, patos og logos i talene sine har jeg brukt den 

siste talen som Jones holdt som eksempel i denne retorikkanalysen. Tale Q042 («The death 

tape») ble holdt 18. November 1978, kort tid etter at kongressmann Leo Ryan og hans følge 

hadde forlatt Jonestown med avhoppede medlemmer. Jones fortalte at han visste at noen av 

medlemmene i bevegelsen hadde dratt for å angripe Ryan og hans følge, og kom til å drepe 

dem. Derfor mente Jones at den eneste løsningen på problemene deres var at alle møtte dø, for 

å unngå at de ble torturert og drept. Under denne talen argumenterte et av Folkets tempels 

medlemmer, Christine Miller mot denne avgjørelsen. Hun mente at det fortsatt er håp for 

bevegelsen, og at det finnes andre løsninger på deres problemer. Hun mente at hvis de døde, 

så hadde deres motstandere vunnet (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding 

M. McGehee III», 2001). I denne delen skal vi se på hvordan Jones bygget opp sin 

argumentasjon. Denne talen er nyttig å bruke som eksempel siden det er en av talene der det 

utviklet seg en diskusjon mellom Jones og et annet medlem av bevegelsen. Christine Miller 

var kjent som en dame som ikke var redd for å ytre sine meninger til Jones, og sa seg ofte 
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uenig med han. Det har blitt sagt at hun ikke fryktet han som andre medlemmer gjerne gjorde, 

og at hun hadde opparbeidet seg en viss respekt hos Jones (Bellefountaine 2013).  

Jones begynte talen ved å appellere til følelsene til medlemmene, samtidig som han etablerte 

etos. Han etablerte ansvar da han taler om at han har prøvd å skape et godt liv for dem:  

How very much I’ve tried my best to give you the good life. But in spite of 

all of my trying, a handful of our people, with their lies, have made our life 

impossible. There’s no way to detach ourself from what’s happened today. 

Not only are we in a compound situation, not only are there those who have 

left and committed the betrayal of the century, some have stolen children 

from others, and are in pursuit right now to kill them, because they stole 

their children. (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 

McGehee III», 2001). 

Jones begynte talen med å etablere en ansvarsfølelse for at han hadde mislyktes i å beskytte 

medlemmene av bevegelsen, men han byttet fort strategi, og fortsetter talen med å legge 

skylden på dem som valgte å forlate bevegelsen. Det er deres skyld at de ikke lengre kan leve. 

Videre fortsatte Jones å bygge frykt blant medlemmene, ved å påstå at det de gjorde var kun å 

vente på en svært farlig situasjon. Han begynte å legge frem planen om selvmord. Han spilte 

på skyldfølelsen til medlemmene ved å understreke at situasjonen kom til å gå utover barna, 

og at de kom til å lide:   

we are sitting here waiting on a powder keg. I don’t think it is 

what we want to do with our babies. I don’t think that’s what we 

had in mind to do with our babies. It is said by the greatest of 

prophets from time immemorial: ‘No man may take my life 

from me; I lay my life down.’ (The Jonestown Institute, «Q042 

Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). 

I avsnittet siterer han Johannes evangeliet: «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig» (Joh 

10:18). Her ser man hvordan Jones brukte bibelen som en autoritet for å støtte opp under sin 

mening. Dette er noe han gjorde ofte for å ha noe å støtte sine påstander på. Dette utsagnet er 

et godt eksempel på et autoritetsargument. Jones brukte dette sitatet fra bibelen for å 

overbevise medlemmene om at det er bedre at man frivillig tok sitt liv, enn at noen andre tok 

det fra deg. 
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Videre etablerte Jones det som kom til å bli hans hovedsynspunkt i talen: «If we can’t live in 

peace, then let’s die in peace» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 

McGehee III», 2001). Hovedsynspunktet til Jones fremstår som en konklusjon. Han la ikke 

frem en hypotese om at det kanskje var bedre å dø, men at det var den eneste løsningen. Han 

ga derfor ikke medlemmene et annet valg. Han hadde bestemt at det var slik det måtte være, 

og brukte derfor resten av talen til å argumentere for hvorfor dette måtte skje. 

Jones opplevde det som et stort svik at noen av medlemmene hadde valgt å dra fra Jonestown: 

«We’ve been so betrayed. We have been so terribly betrayed» (The Jonestown Institute, 

«Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Ved å understreke at bevegelsen 

hadde blitt forrådt av tidligere medlemmer forsterket Jones følelser av fremmedgjøring fra 

verden utenfra. Han fortalte dem at de ikke hadde noen andre steder å gå, og de kunne ikke 

stole på andre siden de hadde konstant sviktet dem. Han forsterket derfor følelsen av 

håpløshet, siden de ikke hadde et annet sted å dra for å være trygge. 

Hans holdbarhetsargumenter støttet opp hans påstand ved å vise til hva som kom til å skje 

hvis ikke de døde. Jones fortalte dem at medlemmene på flystripen kom til å ta livet av Ryan 

og hans følge. Etter dette kom det til å være mennesker i fallskjerm som falt fra himmelen, 

som kom for å drepe dem. Jones argumenterte så for at det var mer barmhjertig hvis de drakk 

gift, slik de hadde gjort i gamle Hellas:  

So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors 

and take the potion like they used to take in ancient Greece, and 

step over quietly, because we are not committing suicide. It’s a 

revolutionary act. We can’t go back. They won’t leave us alone. 

They’re now going back to tell more lies, which means more 

congressmen. And there’s no way, no way we can survive. (The 

Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee 

III», 2001). 

Det er mulig at denne henvisningen til gamle Hellas var med tanke på hvordan Sokrates døde 

ved å drikke giftkjeks (eng. poison hemlock) under sin henrettelse (Encyclopædia Britannica, 

s.v. «Poison hemlock», lest 26. mai 2019). Gjennom å drikke gift kunne de dø fredfullt, i 

motsetning til det som ventet dem hvis de ikke gjorde det. De kom ikke til å begå selvmord, 

men det ville være en revolusjonerende handling. Her la Jones frem en underliggende tanke 

om «revolutionary suicide». Jones legger frem en form for implisitt relevansargument i dette 
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sitatet. Han legger det frem som en selvfølge at det ikke er selvmord, så lenge det er fredfullt 

og revolusjonerende. Det var en selvfølge fordi det var en handling de hadde øvd på mange 

ganger tidligere, og Jones talte ofte om «revolutionary suicide» som en hederlig handling.   

Jones spurte bevegelsen på et tidspunkt om det var noen som hadde noe å tilføye til 

argumentene hans. På det tidspunktet spurte Christine Miller om det var for seint å ta kontakt 

med Russland og be dem om hjelp. Jones svarte at det er for seint å få hjelp av russerne, fordi 

medlemmer av bevegelsen hadde dratt for å drepe Ryan og hans følge. Jones allierte seg med 

personene som hadde dratt for å drepe Ryan og hans følge, selv om han påsto at det ikke var 

han som hadde planlagt det. Han sa at deres handlinger gjenspeilte han selv, og at han ikke 

kunne distansere seg fra dem selv om de hadde gjort noe som ikke var riktig. Videre avfeide 

Jones Millers plan, og prøvde heller å overbevise henne igjen om at det var en bedre plan å 

dø: 

We can check with Russia to see if they’ll take us in immediately, 

otherwise we die. I don’t know what else you say to these people. 

But to me, death is not — uh, death is not a fearful thing. It’s living 

that’s cuts ya. […] There is no — Christine, it’s just not — it’s just 

not worth living like this. Not worth living like this. (The 

Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee 

III», 2001). 

Jones argumenterer for at det uansett ikke er verdt å leve på denne måten, og at det finnes en 

frihet i å dø. Han mente at det ikke var vanskelig å være dø, men at å leve var det som gjorde 

vondt. Dette var et argument han gjentok flere ganger i løpet av talen. Han brukte ikke mye 

tid på å argumentere mot saken Miller la frem, fordi han hadde allerede bestemt hva som kom 

til å skje.  

Miller prøvde igjen å argumentere for at det var for få av medlemmene som hadde dratt, for at 

det skulle ha en stor betydning for de medlemmene som fortsatt var igjen i Jonestown. Hun 

mente at siden de var over 900 mennesker igjen i bevegelsen og det kun var rundt 20 

medlemmer som valgte å bli med Ryan og hans følge, så var det ikke verdt at alle de som var 

igjen skulle dø kun for de 20. Jones argumenterte igjen for at de gjenblivende kom til å ta 

konsekvensene av handlingene til de som hadde dratt for å drepe, og at Russland ikke kom til 

å ville ta de imot med det stigmaet de nå hadde på seg. De kun hadde to valg; drepe seg selv 

eller bli drept. Miller sa da at så lenge det er liv, finnes det håp. Jones svarte så: 
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someday everybody dies. […] I haven’t seen anybody yet didn’t die. And 

I’d like to choose my own kind of death for a change. I’m tired of being 

tormented to hell, that’s what I’m tired of. — twelve hundred people’s lives 

in my hands, and I certainly don’t want your life in my hands. I’m going to 

tell you, Christine, without me, life has no meaning. (The Jonestown 

Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). 

Jones mente at alle mennesker dør på et tidspunkt uansett, og han ville heller at de selv valgte 

når de skulle dø. Han ville ha makten til å velge sin egen skjebne. Han la i tillegg frem et 

medynksargument ved å påstå at han ble torturert av situasjonen og at han var sliten, og med 

dette prøvde han å fremkalle sympati fra medlemmene. Han fremstilte seg selv som et offer, 

som hadde gjort så mye for dem. Videre byttet Jones strategi ved å igjen etablerte sin etos ved 

å påpeke hvor viktig han var for de andre medlemmene. Uten han hadde ikke livet mening for 

medlemmene. Han skapte autoritet ved å plassere seg selv som bevegelsens midtpunkt, et liv 

uten han var uten betydning. Han prøvde videre å skape tilhørighet ved å fortelle dem at han 

alltid har vært der for å hjelpe dem med sine problemer, og at han aldri forlot dem hvis de 

gjorde noe galt: «I’m the best thing you’ll ever have. […] I’m standing with those people. 

They’re part of me. […] I never detach myself from any of your troubles. I’ve always taken 

your troubles right on my shoulders» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding 

M. McGehee III», 2001). 

Miller prøvde en siste gang å overbevise Jones om at det fantes en annen løsning, og prøvde å 

spille på hans følelser ved å ta opp at barna fortjente å leve, for å se en fremtid. Jones mente at 

de fortjente fred, og at dette ikke var noe de hadde oppnådd til da, og derfor kom de ikke til å 

få det uansett. Miller innrømmet selv på dette tidspunktet at de ikke hadde fått fred ved å 

flytte til Guyana. Etter dette la Jones frem et medynksargument. Han utrykte igjen at han 

hadde lidd hver eneste dag, så mye at det føltes som han døde: 

I tried to give it to you. I’ve laid down my life, practically. I’ve practically 

died every day to give you peace. And you still not have any peace. […] Uh 

— A person’s a fool who continues to say that they’re winning when you’re 

losing. (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 

McGehee III», 2001). 

Som tidligere i talen brukte Jones sterke ord da han fortalte om sine store smerter. Han følte 

seg torturert og som han døde hver dag for at medlemmene skulle få fred. Jones viste her et 
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stort Messias-kompleks. Han mente at han hadde prøvd å gi dem fred ved å ofre seg selv. 

Jones mente at de lurte seg selv ved å tro at de hadde det bra. Ved å gjøre dette tapte de. De 

kom til å finne fred med å dø, og kom derfor til å vinne. Til dette påpekte Miller at ved å 

ødelegge bevegelsen, ble de overvunnet av fienden. 

Jones prøvde igjen å underbygge sitt hovedsynspunkt med et trusselargument ved å påstå at 

de nå kom til å oppleve en mye større mengde med motstandere som kom for å plage dem 

etter det som hadde skjedd med Ryan og hans følge. De kunne komme når som helst, og 

medlemmene kom ikke til å ha mulighet til å gjøre motstand: «they’re gonna to come in 

whenever they please and push into our house. Come when they please, take who they want 

to, talk to who they want to (…) That’s not living to me. That’s not freedom. That’s not the 

kind of freedom I sought» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 

McGehee III», 2001). På grunn av dette kom bevegelsen til å leve i en konstant frykt for når 

og hvem som kom til å komme for å ta dem. Jones mente at dette ikke var frihet. Og hvis de 

ikke hadde frihet, da levde de ikke heller. Dette er et gjentagende holdbarhetsargument for 

Jones. 

Jones argumenterte at de kom til å angre hvis ikke de døde: «Well, you’ll regret that this very 

day if you don’t die. You’ll regret it if you do, though you don’t die. You’ll regret it» (The 

Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). 

I dette sitatet satte Jones seg igjen i en frelserrolle. Han påstår at det ikke er så viktig at han 

blir skadet, men hvis noe skulle skje med barna ville det vært forferdelig: 

No man didn’t take our lives. Right now. They haven’t taken them. But 

when they start parachuting out of the air, they’ll — they’ll shoot some of 

our innocent babies. I’m not lying […] But they gotta shoot me to get 

through to some of these people. I’m not letting them take your child. Can 

you let them take your child? (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, 

by Fielding M. McGehee III», 2001). 

Jones minnet dem på at ingenting hadde skjedd enda, men det var en kommende trussel. Jones 

sa at han ikke løy. Dette gjentok han flere ganger i talen, for å understreke at han fortalte 

sannheten. Han understrekte at han aldri ville latt noe skje med barna, og hvis fienden kom 

måtte de håndtere Jones først. Her bygget han igjen autoritet ved å fremstille seg selv som en 

med makt nok til å hindre fienden fra å ta barna. Han understrekte at han ville handlet med en 

gang hvis noen kom for å skade barna. Han spurte om medlemmene var like modige og ville 
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gjort det samme. Han fremstilte seg selv som en beskytter, og la frem en underliggende 

mening om at medlemmene kunne gjøre det samme med å dø. En av de kvinnelige 

medlemmene av bevegelsen prøvde å appellere til fornuften til Jones ved å nevne John Victor 

Stoen, som Jones anså som sin sønn. Hun spurte han om han ønsket at John skulle dø. Jones 

virket fornærmet over at hun trodde at John var mer viktig for ham enn andre, og svarte henne 

at han ikke setter sin egen sønn over andre medlemmer. Alle medlemmene av bevegelsen var 

hans barn. 

Rase var et viktig tema også i den siste talen. Jones påpekte at de fleste av avhopperne var 

hvite, og følte at dette sa mye om situasjonen de var i. De hvite kom til å svikte dem:   

That we lay down our lives to protest in what’s being done. The criminality 

of people. The cruelty of people. Who walked out of here today? Did you 

notice who walked out? Mostly white people. Mostly white people walked. 

I’m so grateful for the ones that didn’t — those who knew who they are. 

(The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 

2001). 

Jones påstod at han visste fra før at de hvite kom til å være dem som forlot bevegelsen hvis de 

ble utsatt for en vanskelig situasjon. Med tanke på at rundt 70 % av medlemmene var afro-

amerikanere (Moore 2017), var dette et nyttig argument for Jones å bruke for å skape en større 

splid og fremmedgjørelse fra verden utenfra. Dette kan i tillegg sees på som en analogi på 

hvordan Jones og medlemmene så resten av samfunnet i USA. 

Jones påstod at beslutningen om at de måtte dø var en nøye gjennomtenkt avgjørelse: «what I 

do I do with weight and justice and judgment. I’ve weighed it against all evidence» (The 

Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Dette kan sees 

på i sammenheng med tidligere selvmords øvelser under «white nights». På et tidspunkt i 

talen erklærte Jones at Leo Ryan hadde blitt myrdet. Det var nå ingen vei tilbake. Han påpekte 

at det var ofrenes egen feil, fordi de hadde valgt å komme til Jonestown. 

Jones ber dem som gjorde klar cyanidene om å forte seg opptil flere ganger i talen. Han mente 

at de ikke hadde lang tid igjen før noen kom for å ta dem: «Please get us some medication. 

It’s simple […] There’s no convulsions with it. It’s just simple. Just, please get it. Before it’s 

too late. The GDF [Guyana Defense Force] will be here, I tell you. Get movin’» (The 

Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Jones hadde 

hastverk med å få alle til å ta selvmord. Dette kan tolkes på to måter. Den ene at han var 
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genuint redd for at de guyanske militæret skulle kommer hvert øyeblikk. Den andre at han var 

redd for at medlemmene skulle gjøre motstand, og ikke fullføre hans plan. Han ville derfor få 

det overstått, slik at de ikke hadde tid til å veie opp om deres muligheter. 

Jones understrekte igjen holdbarhetsargument om at tortureringen av barna kom til å skje hvis 

ikke de døde: «Don’t be afraid to die. You’ll see, there’ll be a few people land out here. 

They’ll — they’ll torture some of our children here. They’ll torture our people. They’ll torture 

our seniors. We cannot have this» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 

McGehee III», 2001). Han forteller så at det er vanskeligere å leve enn å dø. Å våkne hver dag 

uten å vite hva dagen måtte bringe, var tyngre enn å gjøre en ende på det. Etter dette begynte 

han å bli veldig utålmodig, og erklærte at de måtte få det overstått: «Please. For God’s sake, 

let’s get on with it. […] we’ve lived as no other people have lived and loved. We’ve had as 

much of this world as you’re gonna get. Let’s just be done with it. Let’s be done with the 

agony of it» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 

2001). Jones viste er sterkt ønske om å dø, og prøvde å minne medlemmene på at de allerede 

hadde oppnådd de beste tingene man kunne få i livet, de hadde levd og elsket. Etter dette 

gjentok han igjen hvor vanskelig det er å leve, og hvor mye lettere det var for dem å dø. 

Samtidig skyldte han på deres fiender for at de var tvunget inn i situasjonen de befant seg i, og 

mente på at de kom til å bli straffet for dette seinere: «They’ll pay for it. This is a 

revolutionary suicide. This is not a self-destructive suicide. So they’ll pay for this. They 

brought this upon us. And they’ll pay for that. I — I leave that destiny to them» (The 

Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Jones påstod at 

han hadde makten til å legge Folkets tempels skjebne, altså det at de døde, på deres fiender. 

Her underbygget han sin påstand om at han tilhørte en høyere makt, som hadde autoriteten til 

å skape noen sin skjebne. Jones fortalte dem at det ikke var et selvdestruktivt selvmord. Men 

et «revolutionary suicide», som ikke var en fæl handling, men fredfull. De hadde selv valgt å 

dø.  

Etter dette takket et mannlig medlem av bevegelsen Jones for livet og for døden, og fortalte at 

han heller ville se barna ligge døde slik de gjorde i Jonestown enn at de skulle risikere at de 

ble drept på samme måte som jødene. Her kan det trekkes linjer med alle truslene om 

konsentrasjonsleirer som Jones hadde fortalt om i talene sine gjennom årene. I tillegg sa 

medlemmet at han syntes det var bedre at de døde enn at de vokste opp dumme og ikke ble 

oppdratt til å være sosialister (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 
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McGehee III», 2001). Dette viser at Jones’ meningssystem var internalisert i dette 

medlemmet. Han syntes det var bedre å være død, enn å ikke være sosialist. 

 

Jones fortalte medlemmene at døden ikke var noe å frykte «It’s not to be afeared. It is not to 

be feared. It’s a friend. It’s a friend — sitting there, show your love for one another. Let’s get 

gone» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). 

Jones sammenlignet døden med en venn, og han ville at medlemmene av bevegelsen skulle 

omfavne døden. Det var ingenting å være redd for. I bakgrunnen av talen var det fortsatt 

medlemmer som gråt. Jones ba bevegelsen gjentatte ganger om å slutte med å være 

hysteriske. Han virket uimponert over at medlemmene tok så hardt på å dø: «Don’t be this 

way. Stop this hysterics. This is not the way for people who are Socialists or Communists to 

die. No way for us to die. We must die with some dignity» (The Jonestown Institute, «Q042 

Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Han mente at en sosialist ikke ville oppført 

seg på en slik, de måtte dø på en verdig måte. Dette innebar å ikke å vise frykt eller noen form 

for følelser. Jones ville at medlemmene skulle gjøre som han sa, uten å vise følelser eller 

protestere. 

I bakgrunnen hørte man at barn og voksne gråt og skrek. Ber Jones mødrene om å ikke gråte 

over barna sine: «Mother, please […] Don’t do this. Lay down your life with your child. But 

don’t do this» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 

2001). 

Jones ber dem i tillegg om dempe sine egne følelser, fordi døden gjorde ikke vondt: «Free at 

last. Peace. Keep your emotions down. Keep your emotions down. Children, it will not hurt. If 

you’ll be — if you’ll be quiet» (The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. 

McGehee III», 2001). Jones virket irritert over at mødrene ikke klarte å få barna til å slutte å 

gråte, mens de voksne injiserte dem med gift. Han fremstod som kald og følelsesløs. 

Jones brukte et autoritetsargument ved å vise til stammebefolkninger, og hvordan mange av 

dem har blitt utsatt for folkemord. Han påsto at alle tok livet av barna sine for å hindre at de 

ble utsatt for den verdenen de levde i: 

It’s been done by every tribe in history. Every tribe facing annihilation. All 

the Indians of the Amazon are doing it right now. They refuse to bring any 

babies into the world. They kill every child that comes into the world, 
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because they don’t want to live in this kind of a world. (The Jonestown 

Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). 

Det er stor sannsynlighet for at Jones brukte dette argumentet for å normalisere den 

handlingen de holdt på å utføre. Det er vanskelig å se for seg en verre handling enn å måtte ta 

livet av sine egne barn. Jones fremstille dette som en vanlig praksis blant marginaliserte 

grupper, og dette hadde nok en stor overbevisningskraft for medlemmene. Videre viste Jones 

hvor kald atferden hans var mot at medlemmene holdt på å ta livet av barna sine. Han erklærte 

at de måtte slutte med «tullet»:  

Adults. I call on you to stop this nonsense. I call on you to quit exciting your 

children, when all they’re doing is going to a quiet rest. I call on you to stop 

this now, if you have any respect at all. Are we black, proud, and Socialist, 

or what are we? Now stop this nonsense. Don’t carry this on anymore. 

You’re exciting your children. No, no sorrow that it’s all over. I’m glad it’s 

over. Hurry, hurry, my children […] There are seniors out here that I’m 

concerned about. Hurry. I don’t want to leave my seniors to this mess. Only 

quickly, quickly, quickly, quickly, quickly. Good knowing you. No more 

pain now. No more pain, I said No more pain. (The Jonestown Institute, 

«Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). 

Her viste Jones hvor lite han brydde seg om hva som skjedde rundt han. Det eneste han ønsket 

var at de alle skulle forte seg med å dø, og være stille mens de gjorde det. Han kaller de 

respektløse og refset dem for å sørge over deres døde barn. Det var ikke bare gråting og 

skriking fra medlemmene. Underveis i opptaket hører man folk som erklærte sin 

takknemlighet og kjærlighet til Jones og alt han har gjort for dem. I bakgrunnen var det 

voksne og barn som gråt og skrek. Jones spurte dem ved flere anledninger om å være stille: 

«stop this. Stop this crying, all of you. (…) All they do is taking a drink. They take it to go to 

sleep. That’s what death is, sleep. I’m tired of it all» (The Jonestown Institute, «Q042 

Transcript, by Fielding M. McGehee III», 2001). Jones fortalte at å dø var kun å legge seg til 

å sove, det var derfor ingenting å frykte. Etter dette proklamerte igjen hvor trøtt han var. 

Jones avsluttet talen med å erklære at de aldri hørte til i verdenen de levde i, og at de nå 

kommer til å få det mye bedre. De ofret sitt liv i protest mot de forferdelige forholdene de 

hadde levd i:  
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This world was not our home […] We said — one thousand people who 

said, we don’t like the way the world is. Take some. Take our life from us. 

We laid it down. We got tired. We didn’t commit suicide, we committed an 

act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. 

(The Jonestown Institute, «Q042 Transcript, by Fielding M. McGehee III», 

2001). 

Det siste Jones gjorde i opptaket var å protestere mot en verden han ikke likte. Han forteller at 

de ofret sine liv for å ta avstand fra forholdene i den forferdelige verden de levde i. Opptaket 

ble avsluttet etter dette utsagnet. Dette utsagnet kan sees på som en appell til populær 

stemning. Dette er en argumentasjonsteknikk som Jones brukte mye gjennom den siste talen. 

Han pratet for det meste om «vi», som at han prater for alle. Denne formen for argumentasjon 

skulle skape en form for tilhørighet, og i de siste øyeblikkene var det viktig at Jones fikk alle 

til å føle at beslutningen var en felles avgjørelse slik at alle ble med på planen om 

«revolutionary suicide». Det er viktig å nevne at de fleste ikke vil kalle bevegelsens siste 

handling et kollektivt selvmord. Det var for mange barn tilstede som ikke hadde mulighet til å 

samtykke til at de ville dø. I tillegg er det påstått at en god andel av voksne medlemmer ble 

funnet med sprøytemerker som indikerte at de ble injisert med cyanid i stedet for å drikke den, 

og derfor kan det med stor sannsynlighet kalles mord (The Jonestown Institute, «Timeline for 

Dr. Leslie Mootoo, November 20, 1978 – November 8, 1979», 2018).  

 

5.2.2 Bruken av etos, patos og logos i tale Q042 

I denne talen fremstilte Jones seg som Folkets tempels eneste beskytter. På denne måten 

bygger han etos i talen. Jones mente at uten han var bevegelsen ingenting, og de kom ikke til 

å overleve uten han. Han var den eneste som beskyttet dem fra farene utenfor Jonestown og 

som tok vare på dem ved å gi dem husly og mat. På denne måten bygget han sin autoritet, ved 

å gjøre seg selv til en nødvendighet for medlemmenes overlevelse. Da han mente at de måtte 

dø, hadde de ikke et annet valg, for uten han var de døde uansett. Han påstod at han hadde sett 

det som kom til å skje, og døden var ikke noe å frykte. Gjennom å fremstille seg selv som en 

høyere makt skapte han autoritet som ingen kunne utfordre. Det var ingen som sa til Jones at 

det han påstod var usant, selv om han mistenkelig fortale mange ganger at han ikke løy. 

Christine Miller prøvde å overtale ham til å revurdere hans avgjørelse, men hun aksepterte til 

slutt at hvis Jones ønsket at de skulle dø, så var det det de måtte gjøre. Dette viser hvor 
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internalisert Jones’ meningssystem var i medlemmene. Det Jones fortalte dem, godtok de, for 

det var slik verden var, og det var han som ledet det. Det kan også trekkes linje til kunnskap 

og virkelighet. Jones visste at de måtte dø, og han fortalte dem at det var deres eneste 

mulighet for fred. Dette ble derfor deres virkelighet. 

Jones bygget autoritet hele tiden i talene sine. Det var et gjentagende tema at uten hans 

beskyttelse, kom ikke medlemmene til å overleve. Han var det eneste som sto mellom 

Jonestowns trygge sosialistiske omgivelser og resten av verden som var kald og kapitalistisk. 

Med dette appellerte han til patos ved å skape frykt blant medlemmene. Det var skremmende 

for dem å vite at den andre muligheten var å returnere til et samfunn de trodde de ikke var 

velkomne i og der de kom til å bli behandlet som annenrangs borgere.  

Jones spilte igjen på patos da han fremstilte seg selv som en høyere makt da han fortalte dem 

at han visste hva som kom til å skje, og det kom til å bli forferdelig. De kom til å drepe barna 

først, mens de voksne var vitner. Denne frykten for fienden var så stor at det førte til at 

foreldrene tok livet av sine egne barn, for å la de slippe å bli torturert og drept av fienden. 

Etter dette hadde de voksne ikke andre valg, for det er få som kunne levd med skyldfølelsen 

av å ta livet av sine egne barn. Medlemmene av bevegelsen var slitne og utsultet. Jones 

appellerte til følelsene til medlemmene gjennom å love dem endelsen på deres lidelse. De 

kunne bli fri, hvis de gjorde som han sa. 

Jones viste åpenbart at han var irritert over at planen hans tok lang tid, og viste ingen empati 

for situasjonen som foregikk. Han fremstår som kald og skuffet over at medlemmene ikke 

umiddelbart handlet på den måten han hadde ønsket. 

Jones spilte ikke bare på følelsene til medlemmene ved å love dem fred for seg selv. Han 

spurte dem også hvordan de kunne la han leve med den smerten han hadde, når alt han 

noensinne hadde gjort for dem var å ta vare på dem og gi dem alt han hadde. Han hadde levd 

for dem i så lang tid. Nå ville han at de skulle gjøre noe for han og mente at de skyldte han 

såpass. Det er tydelig at Jones var svært manipulerende i talen, og visste akkurat hvilke 

følelser han skulle spille på for å få medlemmene til å gjøre som han ønsket. Dette var en 

gjentagende bruk av patos, som Jones ofte benyttet seg av i talene sine. Han spilte som regel 

konstant på følelsene til medlemmene og dette er svært tydelig i argumentasjonen hans. Svært 

ofte var disse følelsene enten frykt eller medfølelse.  

 



 

75 
 

I talen appellerte han til logos ved å legge frem hovedsynspunktet om at de måtte dø. Han 

gjentok dette ofte i løpet av talen. Han brukte hovedsynspunktet som argument mot Millers 

mening om at det finnes en annen løsning for bevegelsen. Jones bygget opp dette 

hovedsynspunktet med holdbarhetsargumentet om at vis de ikke døde, ville de bli fanget, 

torturert og drept. Holdbarhetsargumenter stiller ofte kravet om at det må eksistere holdbarhet 

for argumentet også utenfor teksten. Vi må derfor ta stilling til at selv om vi som lesere av 

talene vet at de ikke kom til å bli drept, var dette Folkets tempels skapte virkelighet og det 

Jones fortalte dem var deres kunnskap. Videre bygget han opp sitt holdbarhetsargument med 

relevansargumenter om at å dø ville være en revolusjonerende handling. Siden verden de 

levde i ikke lengre var et godt sted for dem, var det bedre å bli fri fra den. Siden de kom til å 

bli drept uansett, kunne de heller dø på egne premisser. Det var dette Jones mente var 

«revolutionary suicide». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Illustrasjon av oppbygningen av argumentasjonen 

 

Holdbarhetsargument: 

Barna kommer til å bli drept. Vi 

kommer til å bli fanget og 

torturert. 

Hovedsynspunkt: 

Vi må dø. 

Relevansargument: 

Vi blir frie. 

Denne verdenen var ikke for oss. 

Vi begår «revolutionary suicide» 

Logos 
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Den siste talen var en et nyttig eksempel å bruke i denne retorikkanalysen. Dette er fordi 

Jones, gjennom diskusjonen med Miller, ble tvunget til å faktisk underbygge hans 

hovedsynspunkt med holdbarhets - og relevansargumenter. Videre funn i andre taler viser 

imidlertid at det kan ofte være vanskelig å finne logos i Jones’ argumentasjon. Det er sjeldent 

tydelig hva som er hovedsynspunktet i talen til Jones siden de som regel ikke er særlig 

strukturerte. I tillegg underbygger han sjeldent hovedsynspunktene sine med en saklig 

argumentasjon, så langt det går å finne i en religiøs tale. Hovedsynspunktene har som regel 

ingen holdbarhets- og relevansargumenter. Det blir derfor riktig å si at Jones spiller svært ofte 

på patos uten logos, altså at han spiller på følelsene til mottakerne uten en argumentasjon. I 

mange tilfeller kommer Jones med et hovedsynspunkt, men han bygger ikke videre på 

argumentasjonen sin. Han forteller ikke medlemmene hvorfor det er slik, men kun at det er 

slik det er.  

Videre har jeg sett på hvordan Jones brukte ulike argumentasjonsformer i enkelte taler. Dette 

er for å videre etablere hva som karakteriserte retorikkbruken hans. Funnene i denne 

argumentasjonsanalysen har variert, og jeg har sett at noen argumentasjonsformer 

forekommer oftere enn andre. Dette er spesielt tilfelle med trusselargumenter, som forekom 

ofte også i tale Q042. Det har også vært tilfellet med personargumenter. 

 

5.2.3 Argumentasjonsanalyse 

 

I denne delen av analysen har jeg sett på hvordan Jones argumenterer med ulike 

argumentasjonstyper. Dette har blant annet vært viktig for å se på hvordan Jones’ 

argumentasjon var designet for å fremkalle en bestemt følelse hos mottakerne av argumentet, 

spesielt gjennom trusselargumentene som ble brukt for å skape frykt og medynksargumenter 

som spilte på medfølelse fra medlemmene. Dette har derfor en direkte forbindelse med patos. 

Appell til populær stemning er en argumentasjonsform som skal fremkalle en felles forståelse 

av en mening. Det var Jones som var taleren, og det var derfor han som bestemte agendaen for 

denne felles meningen. Jones brukte personargumenter for å sverte andre predikanter, og 

benyttet seg i tillegg av anledningen til å fremme seg selv på ulike måter. Det samme gjelder 

med stråmannsargumentasjon, der stråmannen Jones bygget ofte innebar at han ble stilt i et 

bedre lys enn personen det ble bygget en stråmann om. Autoritetsargumenter brukte Jones for 
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å vise til hvorfor han hadde rett med tanke på ulike meninger og avgjørelser han hadde tatt. 

Disse tre argumentasjonsformene kan sees i sammenheng med hvordan Jones bygget etos i 

talene. Det har ikke vært fokus på hvordan Jones begrunnet sin argumentasjon i denne delen 

av oppgaven, så det kommer derfor ikke til å bli knyttet til logos. 

 

Trusselargumenter 

 I en tale fra August 1973 advarer Jones bevegelsen om den kommende trusselen om «The 

King Alfred Plan». Presidenten ville snart sitte med makten til å plassere mennesker i 

konsentrasjonsleirer uten en formell etterforskning av kongressen. I dette utdraget i talen 

spiller han på frykten til medlemmene ved å insinuere at noe slik kan skje med dem, men det 

vil ikke skje så lenge de samarbeider med han:  

Right now, they’re trying to get an executive order passed that will 

empower the president of this United States to put people in concentration 

camps without one consultation with Congress. Now it won’t happen to you, 

but you’ve got to cooperate with me. You want to be free? Then cooperate 

with me. (The Jonestown Institute, «Q972 Transcript», 2014). 

Jones la opp til at den eneste måten det var å slippe unna konsentrasjonsleirer var å holde seg 

til han, for han var den eneste som kunne beskytte dem fra en slik skjebne. Som tidligere 

nevnt var trusselen om konsentrasjonsleirer et gjennomgående tema i mange av Jones’ taler. 

I en nyhetsopplesning fra 16. april 1978 minnet Jones medlemmene på hva som ventet dem 

hvis de valgte å dra tilbake til USA. Trusselen mot dem var stor der, og Jones insinuerte at de 

ikke kom til å overleve i et slikt samfunn:  

No guarantees ever exist in the United States of capitalist fascism. Your 

children are always a prey of a drug-pusher, the system in crime, youth and 

adult gangs, and then finally, genocidal patterns of ethnic weapons and 

concentration camps in which our people would have been destroyed. (The 

Jonestown Institute, «Q741 Transcript», 1999). 

Trusselen om konsentrasjonsleirer, gjengkriminalitet og folkemord var en konsekvens av et 

kapitalistisk samfunn. Med truslene som ventet i deres gamle hjemland, sikret Jones at 

medlemmene ikke kom til å ønske å forlate Jonestown. For uansett hvor forferdelig de mente 
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at Jonestown var, kom en eventuell hjemkomst til USA til å skade dem enda mer. Slike 

uttalelser bidro til en større fremmedgjørelse fra USA og dens kapitalisme, etablerte en større 

tilhørighet til sosialisme og Jonestown.  

I April 1978 under en «White night» i Jonestown fortalte Jones igjen hva han hadde reddet 

medlemmene fra ved å flytte dem til Jonestown: «I came to save you from jails, torture, 

concentration camps, a nuclear war which your skin will roll off your back. Your eyeballs will 

be burned out. That’s what I came to save you for» (The Jonestown Institute, «Q637 

Transcript», 1999). I dette argumentet tegner Jones et forferdelig og grotesk bilde av hva som 

hadde skjedd hvis han ikke hadde reddet dem. De ville blitt utsatt for en atomkrig, som hadde 

gjort at øynene deres ville smeltet og skinnet falle av. Ved å være så eksplisitt i talen sin 

gjorde han det mer virkelig, og derfor mer troverdig for medlemmene at det kunne skje. 

Fremmedgjøringen fra USA ble mer underbygget i nyhetsopplesningen Q197 fra Jonestown i 

mai 1978. Jones fortalte at folkemord har skjedd tidligere, og vill skje igjen: «Racist genocide 

is not unknown and will be done again. You can believe USA’s got plans for it, [like] the 

King Alfred Plan» (The Jonestown Institute, «Q197 Transcript», 2010). Det er trolig at 

truslene om et fremtidig folkemord i USA, gjorde at Jonestown føltes som et tryggere sted å 

være for medlemmene, og underbygget deres valg om å forlate USA. Det var Jonestown som 

nå var blitt deres hjem, og der kunne Jones passe på dem.   

Trusselargumenter var en av de vanligste måtene Jones brukte patos i talene sine. Man kan 

spekulere i at det var en plan for Jones å skape uro og frykt innenfor bevegelsen, slik at det 

ble lettere for han å etablere sin autoritet. Dette kan også sees i sammenheng med «den 

samfunnsskapte virkelighet». Medlemmene som var i Folkets tempel visste ikke hva som 

skjedde i USA, utenom det Jones fortalte dem. Hvis Jones fortalte dem at det nå var 

konsentrasjonsleirer og atomkrig i USA, så ble det deres virkelighet. De hadde kun den 

kunnskapen som han gav dem, for å forme hvordan de så verden.  

      

Appell til populær stemning 

Jones pratet hele tiden om sine egne meninger som om det var en felles mening. Han brukte 

ofte «jeg» sammenlignet med «vi». Her skal vi se på eksempler der han appellerte til populær 

stemning der han brukte «vi», for å understreke at det var en felles mening innad i bevegelsen. 

I tale Q987 fra februar 1977 pratet Jones om kommunisme og viktigheten av at alle delte sine 
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goder med sine medmennesker: «we all share and have all things common. If somebody only 

has fifty dollars and somebody else makes four hundred, we share and we all eat as they did 

and was revealed in the church on the Apostolic day» (The Jonestown Institute, «Q987 

Transcript», 2004). Jones mente at alle skulle få like mye, selv om det var andre som tjente 

mer blant medlemmene i bevegelsen. Her refererte han til det kan kalte for apostolisk 

sosialisme, der han begrunnet sosialisme og kommunisme i Apostlenes gjerninger fra Det nye 

testamentet. 

 

I samme tale prater Jones om hvordan de ikke relaterer seg til mennesker som lar seg kjøpe av 

penger: «They- They buy you and they buy me, if we could be bought, but some of us have 

been purchased with a price and we are not going to be kinship with this world. (…) We’re 

not going be oppressed by the tyranny of all the oppressive riches» (The Jonestown Institute, 

«Q987 Transcript», 2004). Han mente at de alle var enige om at de aldri ville la seg 

undertrykke av pengenes tyranni. Kommunisme og det å dele med ande var et gjentatt 

budskap i talen til Jones. Selv om han ikke alltid understrekte at dette var bevegelsens felles 

mening, blir det åpenbart at det er ment å være bevegelsens felles mening. Innenfor Folkets 

tempel, var det ikke viktig om alle var enige, det var uansett Jones som fortalte dem hva de 

skulle mene. Hans mening var den populære stemningen. 

 

 

Medynksargumenter 

Medynksargumenter blir brukt for å vekke medfølelse fra mottakeren av talen. I tale Q757 fra 

april 1978 pratet Jones om at han hadde lidd. Dette var et gjennomgående tema i mange av 

talene han holdt i Jonestown. Han erklærte i denne talen at det beste for han hadde vært om 

han kunne dø:  

I’ve got a very, very severe headache, terribly severe, terribly agonizing 

severe headache, if you want the goddamned truth. You might say, well, the 

death of the movement would be good, because then I won’t be alive, then I 

can do my thing. But why do you take that right? I wish I could take that 

right, but I can’t morally take that right. I could die tonight, then I’d be out 

of my misery. But the death of the movement… (The Jonestown Institute, 

«Q757 Transcript», 1999). 

Dette er et eksempel på et medynksargument. Her spilte Jones på patos for å vekke 
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medfølelse hos medlemmene, gjennom å poengtere gjentatte ganger hvor mye han hadde lidd. 

Han sa at han helst kunne tenke seg å dø for å slippe lidelsen, men at han aldri kunne gjøre det 

fordi bevegelsen aldri ville overleve uten han, og at dette ikke ville være moralsk riktig av 

han. Ved å fortelle dette la han det frem som at han ofrer seg selv, for at medlemmene skal ha 

det bra. Her kan man trekke en linje til Jesu lidelse. Jones sammenlignet seg selv ofte med 

Jesus. Jones måtte lide, altså overleve, for at de andre medlemmene av bevegelsen kunne ha 

det bra. Han var den eneste som kunne beskytte bevegelsen fra den kalde og onde 

kapitalismen i samfunnet. De samme argumentene forekom i talen han holdt i underkant av et 

halvt år seinere, i den siste talen, men da forventet han at medlemmene skulle dø med han. 

   

Personargumenter 

Personargumenter var gjennomgående i talene til Jones. Han gikk ofte til direkte angrep mot 

personer han mente var en trussel for bevegelsen. Dette var en taktikk han ofte brukte for å 

sette seg selv i et bedre lys blant medlemmene av bevegelsen. En gjentagende merkelapp han 

satte på personer som han ville svekke troverdigheten til var kapitalist. Grådighet var spesielt 

en egenskap han knyttet til hvite, kristne ledere i området og målte deres lojalitet til deres 

menighet kun i hvor mange Cadillac-er deres engasjement kunne skaffe dem. I tale Q612 fra 

1974 taler Jones om hvorfor disse lederne ikke autentiske i sin tro. Jones mener at de da ville 

solgt alle sine eiendeler, slik at de kunne komme til nytte for andre: 

 

You don’t believe that Bible, your Pentecostal preacher doesn’t believe the 

Bible — if he did, they would do what they did when they got the Holy 

Ghost on the day of Pentecost, when they got the spirit of truth, when they 

got freedom, on the day of Pentecost, they sold their possessions. You don’t 

get any of them selling anything, it all comes one way. They take from you, 

anniversaries, we don’t have pastors’ wives teas here or birthdays, we don’t 

have any of that junk. I live with used furniture, I’ve got an orange crate for 

a lamp stand, I’ve adopted eight babies of all races, but these preachers will 

take from you, and if you’d stop giving them your tithes tomorrow, they’d 

go get drunk, and they’d quit preaching right tomorrow. (The Jonestown 

Institute, «Q612 Transcript», 1999). 
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Jones påstod at disse lederne aldri ville gitt opp sine formuer og materielle goder for andre 

mennesker. Han mente at hvis ikke det var en økonomisk vinning for dem, at de ville slutte å 

preke, og begynne å drikke. Jones brukte ofte personargumenter for å fremstille seg selv som 

en bedre person i forhold til personene han prøvde å diskreditere. Gjentatte ganger var denne 

kritikken rettet mot andre kristne ledere. Jones bygget seg selv opp, ved å stemple andre 

religiøse ledere som grådige og gjerrige, og som personer som kun var ute etter personlig 

vinning. I tale Q612 fortsette han å prate nedsettende om disse predikantene, og prate seg selv 

opp: 

I could not tell you, because I come here in old used shirts and old used 

robes, while those preachers drive around in Cadillacs, they wouldn’t have 

you in their dining room, they would have you through— come through 

their door, they’ll take your money, but you’d have to slip through their 

back door. They don’t want nothin’ to do with you. (The Jonestown 

Institute, «Q162 Transcript», 2001). 

 

I denne talen etablerte Jones seg selv som uselvisk i brukte klær, i motsetning til andre 

predikanter som kjørte rundt i fine biler. Påstanden om at disse predikantene kun var ute etter 

penger, var med på å svekke deres troverdighet og deres forpliktelse til samfunnet. Mens 

Jones svertet rykte til disse predikantene, fortalte han hvor mye han selv hadde gjort for sin 

bevegelse:  

 

There are Joneses and then there are Joneses. There’ve been Joneses around 

this town, holdin’ meetings for years. They haven’t got one acre. They 

haven’t given one job. They haven’t established one senior citizen homes. 

I’ve established so many, I cannot count them. I could not right now tell you 

how many buildings we have, how many apartments we have for the needy, 

I could not tell you how many children really are in college, that our church 

is paying. I could not tell you how many tons of food we have sent to Africa 

or Wounded Knee. (The Jonestown Institute, «Q162 Transcript», 2001). 

 

Jones påstod at han hadde gjort så mye godt for sine medlemmer, at han ikke lengre hadde 

telling på sine gode gjerninger. I følge han stod dette i stor kontrast til andre predikanter som 

kunne telle sine gode gjerninger i Cadillac-er.  Det var ikke kun predikanter for andre 
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bevegelser som fikk Jones’ harde kritikk. Hans egen far ble ofte kjeltringen i Jones’ 

fortellinger, og ble særlig brukt for at Jones ble satt i et bedre lys. Spesielt ofte påpekte Jones 

at faren var rasistisk, og det at han angivelig hadde vært et medlem av Ku Klux Klan ble ofte 

tatt opp: «My father was a Ku Klux Klan bandit, but I’m the greatest humanitarian, the 

greatest savior – unfortunately – the greatest savior that this universe has ever known» (The 

Jonestown Institute, «Annotated Transcript Q1057-2», 2015). Jones satte seg selv som det 

høyeste idealet, og kaller seg selv for den beste humanisten og frelseren i universet. Han 

stemplet sin far som en rasist og medlem av Klanen, som var det verste en person kunne være 

innenfor bevegelsen. Dette er et direkte personangrep på hans egen far. Det er ikke lett å vite 

hvorfor Jones hadde et behov for å tale nedsettende om sin egen far ofte i talene. Han har selv 

fortalt i tale Q134 at han aldri hadde hatt et godt forhold til sin far (The Jonestown Institute, 

«Q134 Transcript», 1999). Det virker likevel ikke særlig hensiktsmessig å ta opp faren, siden 

han ikke var en motstander av Jones. Dette viser at det ikke alltid var en spesiell tanke eller 

strategi bak Jones’ personargumenter. 

 

Etter at Tim Stoen forlot bevegelsen ble han en av Jones’ erkefiender. Han brukte mye tid i 

taler på å prate ned Stoen, og prøvde ofte å sverte hans rykte. I talen Q757 holdt i april 1978 i 

Jonestown, kommer Jones etter hvert inn på temaet om sine egne seksuelle lyster. Han 

forklarte at det var ingen i hele verden som hadde så sterke lyster som han, men at han aldri 

ville tilfredsstille disse lystene, fordi det var så mange som aldri kom til å oppleve kjærlighet. 

Her kom kommunisme inn i bildet igjen, med lik fordeling av goder. For videre fortalte Jones 

at han aldri ville være tilfreds før han følte den samme følelsen for alle mennesker. Han 

trekker så inn Stoen i talen: 

 

But I’ll never be satisfied until I have the same kind of sexual feeling for 

every good woman — and maybe it should be for every good man — and I 

probably could say “every good man,” but I have Tim Stoen somewhat in 

my psyche tonight. I have nothing against homosexuality, I just have a 

slight problem with some of these men who’ve acted out so miserably, and I 

have had to have a smell of their nasty ass, and I do resent it, because I don’t 

like shit, I like flowers. (The Jonesteown Institute, «Q757 Transcript», 

1999). 
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Jones forteller at det er ikke tanken på en seksuell handling mellom to menn som gjorde han 

uvel, men tanken på Stoen. Han mente at han nå hadde en vondt lukt med seg, og Jones 

foretrakk blomster. Seinere på året i juli 1978, la Jones frem mer alvorlige anklager mot 

Stoen. I talen Q262 anklaget Jones Stoen for å rådgive andre medlemmer av bevegelsen til å 

ikke betale skatt: 

Tim Stoen advised David Smith (…) not to pay his federal income taxes. An 

attorney? (…) And I have only begun to hit the the poop. (…) This is better 

than bullets, baby. (…) . ‘Cause I told him to go ahead and pay his taxes and 

he did. But Tim Stoen – we have record – he didn’t, he told him not to do it. 

(The Jonestown Institute, «Q262 Transcript», 2013). 

Stoen hadde tidligere jobbet som statsadvokat, og Jones anklagde han for oppfordring til 

skattesvindel. Man kan spekulere i at det er mulig at Jones prøvde å oppnå mer enn å bare 

sverte Stoens rykte. Det er godt mulig at han ville prøve å få han straffeforfulgt som hevn for 

at han hadde forlatt bevegelsen. En annen mulighet er at det var riktig at Stoen rådførte andre 

medlemmer til å ikke betale skatt. Det var i så fall bevegelsen som tjente på dette, noe som 

også ville vært en fordel for Jones. Det var i tillegg vanlig innenfor bevegelsen at medlemmer 

ble oppfordret til å utføre ulovlige handlinger, eller signerte blanke papir som Jones seinere 

kunne fylle ut med falske innrømmelser om kriminelle handlinger. På denne måten hadde 

Jones noe han kunne bruke mot dem hvis de valgte å forlate bevegelsen (Litke 2018). 

 

Autoritetsargumenter 

Jones siterer ofte bibelen, som det var en høyere autoritet når det kommer til tro. Han brukte 

mye tid på å kritisere kristendommen og «Sky-god», men han fortsatte å bruke bibelen til å 

støtte opp under hans påstander og meninger. Det kan derfor tolkes som han brukte bibelen 

som en autoritet som medlemmene måtte respektere, når han selv valgte å bruke den. Det kan 

virke svært motstridende, men man kan spekulere i om årsaken til dette var at de fleste av 

medlemmene kom fra en form for kristen bakgrunn, det var derfor trolig at mange av dem 

hadde vokst opp med stor respekt for det som står skrevet i bibelen. Det gir derfor mening at 

de fleste av medlemmene fortsatt så på bibelen som en form for autoritet, selv om de ofte ikke 

hadde den største kjærligheten for «Sky-God». Disse sitatene som Jones brukte fra bibelen var 

det største tilfellet av intertekstualitet i talene til hans. 
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Et eksempel på dette var i tale Q042, «The death tape», da Jones brukte et sitat fra Johannes 

evangeliet for å validere hans mening om at de måtte ta «revolutionary suicide»: «Ingen tar 

mitt liv, jeg gir det frivillig» (Joh 10:18). Dette sitatet hadde Jones også brukt tidligere i tale 

Q637 den 12 April 1978 i Jonestown for å forsvare selvmord: 

  

That’s what Jesus said. No man, no man, no man shall take my life. I will 

lay it down. That’s what he said. He meant he’d lay it down when he got 

ready. Some of these Christians don’t understand this. We’re more Christian 

than they ever could be. Paul said, it’s all right to give your body to be 

burned, but be sure you got charity, which means principle. What is pure 

love? Communism. So in other words, Paul was saying, give your body to 

be burned. Send a fire if ‘sary, if necessary, to get a revolutionary message, 

but be sure you’ve got communism in your heart. Right? That’s what would 

be charity today. (The Jonestown Institute, Q637 Transcript, 1999). 

  

Jones underbygget sin mening om at det er greit å ta selvmord, fordi Jesus sa at man velger 

selv når man er klar for å gi sitt liv. Jones siterer også Paulus i 1 Korintene: «Om jeg gir alt 

jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, 

da har jeg ingen ting vunnet» (1 Kor 13:3). Dette bibelsitatet tolket Jones som at det er greit å 

la sin kropp brenne, så lenge man har «Principle», som var ren kjærlighet, og for Jones var det 

ingen renere kjærlighet enn kommunisme. Jones brukte altså disse sitatene til å underbygge at 

det var deres valg når de endte sitt liv, i tillegg brukte han det for å støtte opp om deres 

kommunistiske meninger.  

 

Stråmannsargumentasjon 

I en tale fra august 1973 brukte Jones mye av tiden på å kritisere Frederick J. Eikerenkoetter 

II, bedre kjent som Reverend Ike. Han var en afro-amerikansk radio og tv predikant. Han 

hadde stort fokus på materielle goder og mente at roten til ondskap ikke var fokuset på 

penger, men mangel på penger (Lehmann-Haupt, 2009). Dette var det totalt motsatte av 

Jones’ eget budskap, som handlet om at penger skulle bli likt fordelt mellom alle i samfunnet. 

Ike symboliserte alt Jones brukte mye tid på å kritisere, så det var naturlig at Jones ikke var 

enig i Reverend Ikes budskap. Men i tale Q957 påstod Jones at det var Ikes skyld at afro-

amerikanere ikke hadde borgerrettigheter. Jones’ påstand var at når hvite amerikanere så 
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predikantens kirke med tak dekket av gull, og hans kirkegjengere i pels, at de da tenkte at de 

allerede hadde det greit, og trengte derfor ikke flere rettigheter: 

The white man looks in on that, and he feels that the black man has already 

arrived. It’s a false sense of understanding. He looks at those pictures and he 

thinks the black there, where they’ve got furs, they must have good jobs, 

they must have good homes, they must have the best of everything, and it’s 

the greatest enemy in the hands of the white man, because he looks at 

Reverend Ike and he gets resentful, and so he votes – there’re more of them 

that there are of us still – and so they vote against every thing that would 

give us more civil rights. I say Reverend Ike is not only not good for the 

people, he’s a curse against the people. (The Jonestown Institute, «Q957 

Transcript», 2014)  

Jones mente at Ikes holdninger førte til misunnelse hos hvite amerikanere, og derfor skapte en 

større splid mellom hvite amerikanere og afro-amerikanere enn det allerede var, og kalte han 

en forbannelse for folket. Ike fikk ikke bare skylden for afro-amerikaneres mangel på 

borgerrettigheter, men Jones beskyldte han i tillegg for å være i lommen til Ku Klux Klan: 

«I’m telling you, I believe that the Ku Klux Klan and ac– activists of the– of the militant 

right, of the far radical extreme right, the fanatics of bigotry, the fanatics of prejudice, I 

believe they put money in that outfit. From the depths of my heart, I believe they put money 

in that outfit» (The Jonestown Institute, «Q957 Transcript», 2014). Jones påstod at Ike var i 

en sammensvergelse med høyreekstreme for å frata afro-amerikanere rettigheter, og at han 

egentlig ikke eide empati for sine medmennesker:   

Big money. You’ll find racist money, big money, the kind of money that’s 

killed [John] Kennedy, the kind of money that’s killed Malcolm [X], the 

kind of money that’s killed Martin [Luther King, Jr.]. You’ll see it right 

behind him, that put these TV cameras and the big church, because if Ike 

had his way, he wouldn’t se– he wouldn’t give a crust of bread to a dying 

person, he wouldn’t give a crust of bread to somebody starving to death. 

(The Jonestown Institute, «Q957 Transcript», 2014). 

Jones nevner videre at det var slike penger som finansierte attentatene på Malcolm X og 

Martin Luther King Jr. Så i tillegg til å påstå at Ike var i en sammensvergelse med Ku Klux 

Klan, insinuerte Jones at Ike var medvirkende til drapene på to av de mest kjente afro-
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amerikanske borgerrettighetsforkjemperne i amerikansk historie, Martin Luther King Jr. og 

Malcolm X. Jones bygget altså en stråmann for å svekke troverdigheten til Ike. Med slike 

motsatte verdier som Jones og Ike hadde var det ikke rart at Ike var en av dem som Jones 

brukte som eksempel på den onde kapitalismen. Men Jones tok denne kritikken til et høyere 

nivå, og for å svekke Ikes rykte enda mer skapte han en historie om at han førte hvite 

amerikanere til å føle misunnelse for alt det afro-amerikanere har av materielle goder, og ville 

derfor ikke stemme for at de kunne få sine borgerrettigheter. Jones bygget mer på denne 

stråmannen ved å påstå at Ike ble finansiert av Ku Klux Klan og at det hele var ett plott av 

rasister for å hindre at afro-amerikanere fikk flere rettigheter. Man kan spekulere i at det ikke 

kun var Jones’ misnøye over at Ike spredde kapitalisme, men at denne 

stråmannsargumentasjonen også var for å fjerne en eventuell konkurrent. 

 

5.2.4 Resultater fra argumentasjonsanalysen 
  

De ulike formene for argumentasjon som har blitt sett på i denne delen av oppgaven ble brukt 

for å tilfredsstille ulike motiver, og underbygge meningssystemer som Jones ønsket å fremme 

til medlemmene av bevegelsen. Mye av Jones’ argumentasjon var designet for å fremkalle 

følelser hos mottakerne av argumentene. Resultater fra denne analysen viste at det fremkom 

svært mange tilfeller av trusselargumenter i talene. «The King Alfred plan» og 

konsentrasjonsleirer var begreper som ofte ble brukt for å bygge frykt blant medlemmene. 

Jones brukte medynksargumenter for å sanke sympati fra dem, og det kan også spekuleres i at 

disse ble brukt for å spille på samvittigheten deres. Hvis Jones led for at medlemmene skulle 

ha det bra, gir det mening at de følte at de til gjengjeld skyldte han lydighet. Appell til 

populær stemning var en argumentasjonsform som ble brukt for å fremme Jones’ mening som 

en felles forståelse innenfor bevegelsen. Det var Jones som var taleren, og det var derfor han 

som bestemte agendaen for denne felles meningen. Disse formene for argumentasjon spilte på 

patos, og hadde ikke nødvendigvis en stor tilstedeværelse i virkeligheten. Jones brukte 

personargumenter for å sverte andre som han anså som fiender av bevegelsen eller andre 

predikanter som hadde et stort fokus på kapitalisme. Jones sammenlignet seg selv med disse 

predikantene. Predikantene var ondskapsfulle og representerte mangel på empati og grådighet, 

mens Jones var den medfølende taleren som delte alle goder han hadde i livet med andre. 

Gjennom disse argumentene spilte han både på etos og patos. Etos ble brukt gjennom at Jones 

etablerte seg selv som tillitsfull og ærlig, og de andre som manipulerende og upålitelig. Patos 
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ble brukt ved å spille på følelsen av at Jones var den eneste de kunne stole på, fordi han var 

den eneste som fortalte dem sannheten. Det samme gjaldt stråmannsargumentasjon, der 

stråmannen Jones bygget ofte innebar at han ble stilt i et bedre lys enn personen det ble 

bygget en stråmann om. Autoritetsargumenter brukte Jones for å vise til hvorfor han hadde 

rett med tanke på ulike meninger og avgjørelser han hadde tatt, ofte vektlagt på bibelsitater.  

Med bakgrunn i det som har blitt utforsket i argumentasjonsanalysen og retorikkanalysen har 

det videre blitt sett på hvordan Jones bygget religiøs autoritet innenfor bevegelsen. Her har jeg 

også gått inne på hva som karakteriserte hans retorikk, siden dette var en viktig del av hans 

autoritetsbygging.  

 

 

5.3. Autoritetsanalyse 

Denne oppgaven har sett på flere lag som har vært viktige for å kunne se på Jones’ 

autoritetsbygging. Det har vært nødvendig å se på de ulike elementene som var med på å vise 

hvordan Jones bygget religiøs autoritet innenfor bevegelsen. Disse inkluderer retoriske grep 

og argumentasjonsformer, virkelighetsskapelse og trosforestillinger. 

Det har blitt sett på hvordan Jim Jones bygget autoritet gjennom de retoriske virkemidlene 

etos, patos og logos. I tillegg ha det blitt sett på hvordan han brukte de ulike 

argumentasjonsformene trusselargument, medynksargument, appell til populær stemning, 

personargument, autoritetsargument og stråmannsargumentasjon, for å bygge opp under 

denne autoriteten.    

Talene til Jones var i de fleste tilfeller svært ustrukturerte og var innom mange temaer i løpet 

av tiden han talte. Dette kan tyde på at det sjeldent lå en konkret plan over hvordan talen 

skulle fremføres. Problemet ble da at hovedsynspunktet og argumentasjonen forsvant i løpet 

av alle temaene han tok opp. Resultatene fra den retoriske analysen viser at det var en 

argumentasjon i Jones siste tale. En mulig årsak til dette var at Jones hadde et konkret mål 

med talen, og det var å få dem til å ta selvmord. Det var mulig å finne et hovedsynspunkt, 

med holdbarhetsargumenter som støttet opp under hans synspunkt. Relevansargument var mer 

komplisert, men det var mulig å finne tilfeller av implisitt relevansargument. 

Relevansargumentene hadde ikke vært spesielt overbevisende i en annen situasjon. 

Holdbarhetsargumentene hadde ikke grunn i virkeligheten, men den må sees ut i fra 
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konteksten den ble holdt i. Folkets tempel var en religiøs gruppe, og man må derfor ha 

forståelse for at det ofte ikke fantes bevis for argumentene som forekom. Man må i tillegg ta 

stilling til at medlemmene hadde en annen kunnskap og virkelighet, og det var derfor andre 

meningssystemer lagt til grunn.   

Det har vært tydelig at Jones i mange tilfeller kun belaget seg på følelsene til mottakerne av 

talene. Det forekom derfor ofte tilfeller av patos uten logos, altså begrunnelse bygget på 

følelsene ordene gir i motsetning til begrunnelse bygget på saklig argumentasjon. Det er 

vanskelig å kunne stadfeste hva saklig innhold er innenfor religion. Det har derfor vært viktig 

å se på om Jones kommer med en begrunnelse til det han argumenterer for. Det har derfor 

ikke noe å si om begrunnelsen han oppga er faktisk er riktig, men kun om han oppga en. Det 

er tilfeller der det har vært tydelig at han argumenterer demagogisk; drevet av følelser og 

derfor uten særlig anker i virkeligheten. Han endret gjerne på historien slik at det passet hans 

hovedsynspunkt bedre, og bygget på denne måten opp sin egen autoritet gjennom å få sine 

tilhengere til å tro at han var den eneste som kan stoles på. 

Etos handler om hvordan taleren bruker sin posisjon til å overbevise mottakeren. Jones befant 

seg allerede i en autoritetsstilling ved å være grunnleggeren og lederen for Folkets tempel. 

Han hadde derfor allerede etablert troverdigheten og overbevisningskraften for mottakerne av 

talene hans, som var medlemmene av bevegelsen hans. Han trengte ikke å bygge en tillit hos 

medlemmene fordi den allerede eksisterte mellom han og bevegelsen. Som et retorisk grep vil 

mange talere bruke sin egen kompetanse som et underliggende argument for å skape en 

høyere troverdighet hos mottakeren. Medlemmene av Folkets tempel hadde tiltro til Jones 

som sin leder, og gud, og trodde derfor at han hadde den høyeste kompetansen med tanke på 

det han talte om. Det var gjennom hans retorikk at Jones bygget seg selv opp som den 

viktigste skikkelsen innenfor Folkets tempel.  

 

Folkets tempel og den nye familiestrukturen  

I den siste talen fortalte Jones medlemmene opptil flere ganger hvor viktig han var for 

bevegelsen, og at han var det beste i livene til medlemmene. Et annet eksempel på hvordan 

Jones bygget autoritet og etablerte seg selv som den viktigste skikkelsen for medlemmene var 

hvordan Jones endret familiestrukturen drastisk innenfor bevegelsen. 
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I tiden som Jones så på som den revolusjonerende alderen var han svært opptatt av hvordan 

familielivet og seksualitet passet inn (Chidester, 2003, s. 100). Akkurat som Jesus hadde sagt 

(Matteus 10:34–35), var Jones innstilt på å skille alle biologiske forhold for at det ikke skulle 

stå i veien for den nye sosialistiske familien innenfor Folkets tempel. Det var forventet at 

medlemmene av Folkets tempel skulle frasi seg alle tidligere forhold, som forhold til foreldre, 

søsken og kjærlighetsforhold. De skulle se på Jones som sin far, og hans kone Marceline som 

mor, og andre medlemmer av menigheten som deres søsken (Chidester, 2003, s. 101). 

For Jones var idealet at medlemmene av Folkets tempel skulle være som engler, og skulle 

derfor ikke være involvert i tradisjonelle forhold. De skulle ikke være gift med andre og 

Folkets tempel skulle være en stor familie (Chidester, 2003, s. 101). Basert på bibelen, Lukas 

20:34–36, talte Jones til bevegelsen i Redwood Valley juli 1972: 

We neither marry, nor given in marriage, we need to perpetuate mortal 

versions or opinions. Some think that we have to do that when we get ready 

to be in heaven. But Jesus said if you be accounted worthy for the new age, 

you’ve neither married, or given in marriage (…) You hate what? Husband? 

Father? Mother and children in the sense that the ties for themselves. You 

must break them, the ties that is, that bind you. You must come out of all 

mortal versions. And if one wants to be worthy for the kingdom of God, you 

must be like the angels in heaven, if you want to be raised from the dead. 

(The Jonestown Institute, «Annotated Transcript Q1025», 2012). 

Medlemmene av Folkets tempel som allerede var gift eller i et forhold ble bedt om å slutte all 

seksuell aktivitet. Dette var for at medlemmene ikke skulle bli distrahert fra revolusjonen, for 

det var den de skulle være forelsket i. I Jones’ øyne var disse forholdene kun egoistiske, og 

avlet narsissisme (Chidester, 2003, s. 101).  

Det var i en pinsemenighet at Jones for første gang følte en tilhørighet. Religion ble en stor 

del av hans oppvekst, og hadde nok en familiær tilstedeværelse i livet hans. Oppveksten til 

Jones kan avsløre mye om hvorfor det var viktig for han å bygge opp Folkets tempel som en 

familie, der han ble den viktigste skikkelsen innenfor Folkets tempel, som far og senere gud. 

Folkets tempel var bygget opp som en tradisjonell familie, med en far, en mor, søstre og 

brødre. Gjennom rollen han gav seg selv som far for bevegelsen gav han seg selv autoritet 

over bevegelsen som ingen andre hadde, og senere som en gud gav han seg selv den absolutt 

høyeste stillingen innenfor Folkets tempels trosforestilling. Det var forventet at alle 
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medlemmene skulle si i fra seg alle forhold, og ingen innenfor bevegelsen skulle være 

monogame. Ekteskap og kjærlighetsforhold ble sett på som kapitalistiske, siden de kun tjente 

personene i forholdet og ble en form for eierforhold mellom partene i forholdet. Seksualitet 

skulle kun brukes for å tjene flertallet og brukes som en ressurs for Folkets tempel.  

Det kan virke som om Jones hadde et behov for å skape en stor familie som han kunne være 

en beskytter og forsørger for. Det er mulig at han prøvde å skape det han selv ikke hadde i 

barndommen på grunn av farens dårlige helse, en far som var der for barna sine uansett hva de 

trengte. Reglene for medlemmenes kjærlighetsforhold var satt i stand til gruppens fordel, 

mente han. Derfor kan man se på han som en far som setter regler for barnas beste. Rollen 

hans som far og gud for bevegelsen, ga han en autoritet som medlemmene av Folkets tempel 

ikke kunne utfordre.  

 

 

Rutinisering av karisma og «den samfunnsskapte virkelighet» 

Denne forvirrende omstruktureringen av familiene og seksualitet innenfor bevegelsen kan 

sees i sammenheng med Thomas Robbins og Dickens Anthonys teori rutinisering av karisma. 

Deres teori var at noen karismatiske ledere vil endre strukturer og hva som forventes av 

medlemmene, for å holde bevegelsen i en konstant forandring. Dette er for å forhindre 

rutiniseringen av deres karisma, siden kaoset innenfor bevegelsen vil gjøre det mer vanskelig 

at det blir en institusjonalisering av autoritet. Det blir derfor lettere for lederen, i dette tilfellet 

Jones, å beholde makten hos seg, siden bevegelsen aldri når et punkt med struktur og fastsatte 

tradisjoner (Robbins & Anthony gjengitt i Wessinger, 2012, s. 88).  

 

Vi vet ikke hva som ville skjedd med Folkets tempel hvis den overlevde. Det har tidligere blitt 

sett på at det er mulig at lederrollen kunne gått i arv til en av Jones’ sønner, eller at de hadde 

valgt andre inn i denne stillingen. Det er likevel lite trolig at bevegelsen ville fortsatt under 

samme format uten Jones. Hvis Jones hadde gått bort, hadde blitt et behov for å gjøre 

endringer, siden hans stilling gjorde at han hadde autoritet til å tilføye og ta bort elementer 

som ikke passet eller bygget opp under de meningene han hadde. Dette kan ha vært en strategi 

fra Jones sin side for å forhindre etablering av tradisjoner som kunne utfordre hans makt og 

autoritet innenfor gruppen og det kan ha vært årsaken til at han ofte inkorporerte nye 

elementer inn i bevegelsens trosinnhold. Dette kunne ofte bli forvirrende for medlemmene, og 

på grunn av et trosinnhold som de ofte selv ikke forstod, var det lettere å gjøre som Jones sa, 
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siden han var det øverste autoriteten når det kom til bevegelsens trosforestilling (Chidester, 

2003, s. 56). Det kan trekkes en rød tråd til Berger og Luckmanns teori om «den 

samfunnskapte virkelighet» (Berger & Luckmann, 2000). Kunnskapen til Jones ble 

medlemmenes virkelighet. De hadde ingen grunn til å utfordre kunnskapen til Jones, fordi de 

ikke hadde impulser utenfra, og hadde derfor ikke andre kunnskaper som kunne utfordre deres 

skapte virkelighet. Jones hadde makten til å forme verdenssynet til medlemmene, det var 

kunnskapen han kom med som skapte deres virkelighetsoppfatning, dette viser hvor stor 

autoritet han hadde innenfor bevegelsen. 

 

Karisma og gud 

I boken Gender and Religion skriver Caroline Walker Bynum (1986, s. 1) at menn ofte blir 

tillagt autoritet innenfor religiøse tradisjoner på grunnlag av at det høyeste og viktigste 

skikkelsene i religiøse tradisjoner blir fremstilt som «Far» eller «konge». Innenfor Folkets 

tempel gav Jones denne autoriteten til seg selv, ved å tilegne seg tittelen som «far» for 

gruppen. I de seinere årene i bevegelsen gav Jim Jones seg selv den ultimate autoritet 

gjennom å fremstille seg selv som en menneskelig gud for Folkets tempel. Dette har en 

tilkobling til Wessingers teori om at karismatiske ledere ofte mener på å ha tilgang til en 

høyere overnaturlig autoritet (Wessinger, 2012, s. 80). Ved å kritisere det han kalte for «Sky-

God», «Creator God» og «God of Biblical faith» i mange av talene sine, gav han seg selv en 

større tilstedeværelse innenfor Folkets tempels trosforestilling (Chidester, 2003, s.56). Jones 

mente at «Sky-God» var en ond gud, og en dårlig skaper, for en god gud ville aldri latt barn 

sulte eller latt mennesker bli diskriminert på grunn av hudfarge (Chidester, 2003, s. 54). Med 

dette fortsatte han fordelingen mellom det gode og det onde. Dette var et gjentagende tema i 

hans taler, og i bevegelsens trosforestillinger. «Sky-God» ble den onde, og Jones ble den gode 

frelseren og guden som var villig til å gjøre alt for å beskytte medlemmene av bevegelsen. 

Verden utenfor bevegelsen var kapitalistisk og ond, mens Jones hadde den varme og kjærlige 

sosialismen immanent i han. Det var troen på sosialismen immanent i Jones som var veien til 

frelse, derfor underbygget dette viktigheten av Jones for resten av bevegelsen (Chidester, 

2003, s. 56). Gjennom å vise til at gjennom han var den eneste veien til frelse, legitimerte han 

sin makt over medlemmene, siden han fylte denne lederrollen for å hjelpe dem. 

Folkets tempel var bygget rundt Jim Jones. Han var grunnleggeren av bevegelsen og skaperen 

av deres meningssystem og trosforestillinger. Med tanke på Webers teori om ulike former for 

autoritet, passer Jones under begrepet karismatisk autoritet. Weber pekte på at denne i formen 
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for autoritet ligger makten hos selve personen, og ikke i stillingen (Weber, 1947, s. 358–359). 

Dette var tilfellet med Jim Jones. Dette var ikke en stilling som medlemmene hadde valgt 

Jones til, han lagde den selv, og den var derfor formet kun for han. Weber mente at motivet 

for lydighet fra folket er enten frykt eller håp. Frykt for at noe forferdelig skal skje, enten 

gjennom høyere makter eller fra den som holder makten (Weber, 1946, s. 2). Det kan trekkes 

en rød tråd til hvordan Jones brukte trusselargumenter for å skremme medlemmene med den 

kommende «King Alfred plan» og mulighetene for at medlemmene kom til å bli plassert i 

konsentrasjonsleirer. Jones lovte dem at dette ikke kom til å skje med dem så lenge de gjorde 

som han sa (The Jonestown Institute, «Q972 Transcript», 2014). Dette ga medlemmene håp 

om at hvis de var lydige fikk de hans beskyttelse som belønning.  

 

Konklusjon 

Samtidig som Jones brukte mye av taletiden sin til å stemple «Sky-God» som en ond skaper, 

brukte han samtidig bibelen til å validere hans ord og handlinger (The Jonestown Institute, 

«The Letter Killeth, by Jim Jones», 2013). Dette kan oppfattes som svært motstridende. Dette 

viser at det var ikke viktig om det var en sammenheng eller ikke i det som Jones argumenterte 

for og imot, det var kun hans ord som var lov. Det kan virke som om det ikke trengte å ha en 

god begrunnelse, det var slik fordi han bestemte det. Dette viser hvor mye Jones’ autoritet var 

knyttet til han, hans meninger og lover og ikke til en institusjon eller et formelt lovverk. Det 

var hans karisma og han som person som satt med autoriteten, og det var derfor ikke mulig å 

utfordre den. Det hadde vært nesten umulig for noen andre å overta, og den eneste måten som 

han hadde mistet sin makt, hadde vært om bevegelsen hadde gått i oppløsning ved at han 

hadde mistet alle sine medlemmer og tilhengere. I et så isolert samfunn som Jonestown må 

det ha vært svært vanskelig for medlemmene å tenke at det var en mulighet. Spesielt siden det 

svært ofte, kanskje til og med daglig, ble fortalt at de ikke hadde noe å komme tilbake til i 

USA. Jones retorikk i seg selv hindret en rutinisering av karisma. Makten var forbehold han. 

Han visste at bevegelsen var ingenting uten han, og gjennom den siste hendelsen viste han 

hvor stor hans autoritet var innenfor bevegelsen. McGuire pekte på at tidligere ble 

domineringen av kongedømmet legitimert ved at det var gudgitt (McGuire, 1997, s. 235). I 

tilfellet til Folkets tempel var ikke Jones’ rolle gitt av gud; han var gud, fordi han fortalte dem 

det. Det i seg selv legitimerte hans makt innenfor bevegelsen. Jones kontrollerte alt når det 

kom til medlemmene, til og med deres familieliv. Jones innførte nye trosforestillinger 
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underveis og endret den grunnleggende troen for å validere hans rolle. Det var slik Jones 

bygget religiøs autoritet innenfor bevegelsen. 
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6. Sammendrag 

 

Denne oppgaven har sett på hvordan Folkets tempel kunne klassifiseres som en sosialistisk 

pinseinspirert nyreligiøs bevegelse, på grunnlag av at bevegelsen hadde trosforestillinger 

dannet av ulike elementer tatt fra blant annet sosialisme og pinsebevegelsen. Nyreligiøse 

bevegelser er ofte synkretiske og i bakgrunnshistorien til bevegelsen har det blitt sett på 

prosessen som gjør at synkretisme og bricolage har vært nyttige begreper for å beskrive 

bevegelsens gradvise utvikling gjennom årene. 

I arbeidet med denne oppgaven har Nvivo vært et verdifullt verktøy for å sortere og 

kategorisere de 25 talene som har blitt brukt som materiale for denne undersøkelsen. Gjennom 

dette programmet har det vært lettere å skille ut de ulike formene for argumenter som har blitt 

sett på i denne oppgaven.  

Det som karakteriserte Jones’ retorikk var blant annet tilstedeværelsen av etos. Jones brukte 

mye tid på å skape autoritet i talene. Dette forekom ofte gjennom personargumenter gjennom 

å sverte andre, og bygge seg selv opp som en bedre person enn den som argumentet handlet 

om. Videre har bruken av patos, og argumentasjon som spilte på følelser vært et element av 

retorikken hans som skilte seg ut som spesielt tydelig. Trusselargumenter er den formen for 

argumentasjon som ofte var tilstede i talene til Jones for å spille på følelsene til medlemmene. 

Trusler om kommende atomkrig og at afro-amerikanere kom til å bli satt i 

konsentrasjonsleirer var midler Jones brukte for å skape uro innad i bevegelsen, og 

fremmedgjøring fra resten av det amerikanske samfunnet. Gjennom å spille på disse følelsene 

kunne Jones fremstille seg selv som en beskytter for bevegelsen, og dermed etablere sin 

autoritet over medlemmene. 

Talene til Jones var i de fleste tilfeller svært ustrukturerte og var innom mange temaer i løpet 

av tiden han talte. Dette kan tyde på at det sjeldent lå en konkret plan over hvordan talen 

skulle fremføres. Problemet ble da at det var en mangel på hovedsynspunkt og argumentasjon, 

eller at de forsvant i massen av temaer som ble fremlagt. Resultatene fra den retoriske 

analysen av tale Q042 viser at det var en argumentasjon i Jones’ siste tale. En mulig årsak til 

dette var at Jones hadde et konkret mål med talen, og det var å få dem til å ta del i planen om 

«revolutionary suicide», i tillegg til at han havnet i en diskusjon med et annet medlem av 

bevegelsen, som gjorde det nødvendig for Jones å underbygge hans hovedsynspunkt med 
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holdbarhets- og relevansargumenter. Med tanke på de andre av Jones’ taler som har blitt sett 

på i denne oppgaven har det ofte forekommet patos uten logos, altså begrunnelse bygget på 

følelsene ordene gir i motsetning til begrunnelse bygget på saklig argumentasjon. Det er 

vanskelig å kunne stadfeste hva saklig innhold er innenfor religion. Det har derfor vært viktig 

å se på om Jones kommer med en begrunnelse til det han argumenterer for. Det har derfor 

ikke noe å si om begrunnelsen han oppga er faktisk riktig, men kun om han oppga en. Dette 

var imidlertid noe som sjeldent var tilfelle.  

Det har blitt fastsatt ved hjelp av Max Webers teori om autoritet, at man kan betegne Jones’ 

autoritet som karismatisk. Dette er fordi autoriteten ikke var tilknyttet en stilling, men Jones 

som person. Det har blitt trukket frem ulike måter som Jones bygget religiøs autoritet på. 

Jones som grunnleggere og leder for Folkets tempel var allerede i besittelse av en form for 

organisatorisk autoritet. Den religiøse autoriteten ble forsterket da han begynte å fremstille 

seg selv som gud i menneskeform i talene hans. Han påstod at han var en legemliggjørelse av 

den guddommelige sosialismen. Det var Jones som skapte bevegelsens trosforestillinger og 

meningssystem, og disse var ofte med på å støtte opp under Jones’ autoritet. Det har blitt pekt 

på at dette kan sees i sammenheng med Peter Berger og Thomas Luckmanns teori om «den 

samfunnsskapte virkelighet». Det var Jones’ kunnskap som skapte bevegelsens virkelighet, og 

uten impulser utenifra, var det ingen som utfordret eller stilte spørsmål ved denne 

kunnskapen. Derfor sto Jones fritt til å danne det meningssystemet som støttet opp under hans 

autoritet innad i gruppen. 
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