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1. Indledning 
 

Gisil Lombardi er navnet på en central figur i Arthur Krasilnikoffs (1941-) romaner Som landet 

ligger (1983) og Lindas tid (1985), hvori den kræftramte Linda fortæller sin livs- og 

slægtshistorie. Udgangspunktet for Lindas personlige fortælling er Lombardis møde med den 

danske bondepige Johanne engang i middelalderen. Gisil Lombardi var ikke helt almindelig 

for sin tid. Han var nemlig af italiensk herkomst, og han havde efter en tid som lejesoldat 

søgt ly under de mere fredelige danske himmelstrøg. Som den udefrakommende han var, 

afveg han i kraft af sit sprog, sine fortællinger såvel som sin hudfarve fra den danske 

bondebefolkning, han var havnet iblandt. Han var med andre ord fremmed i mere end en 

forstand. Uvisheden omkring hans person, ophav og intentioner gav anledning til en spirende 

usikkerhed ved hans tilstedeværelse. Datidens bønder følte sig stadig mere ængstelige ved 

hans handlinger og fortællinger, og i længden blev usikkerheden dem for meget. På grund af 

hans fremmedartede karakter blev Lombardia forbundet med trolddom og overnaturlige 

evner, hvilket til sidst resulterede i, at han blev fordrevet fra lokalsamfundet sammen med 

Johanne.  

 

Hans fremmedhed satte på flere måder et afgørende præg på hans efterkommere og deres 

slægtshistorie. Udover at give stof til historien om Johannes møde med den fremmede 

italienske rytter, kunne Linda også spore sit mørke hår og sine mørke øjne tilbage til selv 

samme møde.1 For Linda var disse spor blot en del af livets uomtvistelige facts, men 

samtidig var de som kropslige karakteristika også et fysisk vidnesbyrd om den italienske 

rytters fremmedhed. 

 

En tilsvarende tematisering af krop, ophav og identitet finder man i den amerikanske 

forfatter, Philip Roths (1933-), roman The human stain (2001), på dansk En menneskelig plet 

(2006). Historien udspiller sig i efterkrigstidens USA og handler om Coleman Silk, der trods 

mørke forældre har en særlig lys hud. Men hvor Linda holdt forbindelsen mellem krop og 

ophav i live gennem sin fortælling, gør det modsatte sig gældende i historien om Coleman 

Silk.  

 

Således beslutter Silk sig for, i kraft af sin lysere hud, at kappe båndene til det sorte  

Amerikas ”vi”, der efter Silks opfattelse var forbundet med en rolle som offer for det hvide 

Amerikas undertrykkelse. Dette ”vi” var ifølge Silk en ligeså stor hindring for hans 

udfoldelsesmuligheder, som den egentlige undertrykkelse. Han griber derfor chancen for et 

                                                      
1 Arthur Krasilnikoff, Vandmærker (samlet dobbeltværk): Som landet ligger & Lindas tid, (København: 
Gyldendal, 1999). 
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endeligt brud med den sorte gruppe, da han i de officielle indskrivningspapirer til den 

amerikanske flåde skal angive race. Med et pennestrøg går han fra at være sort til hvid, 

hvilket bliver helt afgørende for hans frigørelses- og individualiseringsproces. Ved samme 

lejlighed vælger han også at skippe al offentlig kontakt til sin familie, og det valg skal senere 

vise sig at have en række uventede følgevirkninger, idet skæbnen, eller rettere kroppens 

essentialisme, ender med at indhente Coleman Silk.2 

 

Nu var det ikke frygten for at blive forbundet med trolddom, der fik Coleman Silk til at forlade 

sin familie. Det var derimod de aflæsningsmuligheder af kroppens udformning, der for Linda 

blot var en påmindelse om hendes sydeuropæiske aner, men som for Coleman Silk var en 

begrænsning af hans identitetsdannelse. Historierne om Linda og Coleman Silk kan som 

sådan anskues som to fortællinger om det at have et fremmed ophav og samtidig bære rundt 

på fysiske karakteristika, der understreger denne fremmedhed. Mens de fysiske 

karakteristika for Linda udgør en altovervejende uproblematisk del af hendes identitet og 

forhold til det øvrige samfund, er de i Coleman Silks tilfælde langt mere komplekse og 

problematiske. For Silk stigmatiserer, udgrænser og stempler kroppen ham og hans families 

fremmedhed; til trods for at de alle er født og opvokset i USA. 

 

Historierne om Coleman Silks hamskifte og Gisil Lombardis udstødelse fra det danske 

bondesamfund vidner om, at kroppen tilsyneladende gør det muligt at placere og aflæse 

mennesker i en større sammenhæng. Når kroppen gøres til genstand for en sådan placering 

og aflæsning, synes kroppen at danne grundlag for en slags skæbnefællesskab. Et 

fællesskab som opstår i det øjeblik kroppen gøres åben for fortolkning, identificering og 

klassificering, og derigennem gøres til et medie for social eller kulturel kategorisering. Skulle 

man foranlediges til at reducere denne antagelse om kroppens funktion som et socialt medie 

til at være et fænomen forbeholdt litterære beretninger, er der flere eksempler som taler for, 

at det ville være en lidt forhastet konklusion.  

 

Den franske forfatter, filosof og samfundsteoretiker Frantz Fanon (1925-1961) kunne i 

slutningen af 1950-erne fra Algeriet eksempelvis berette om, hvordan sløret og 

kvindekroppens samfundsmæssige rolle indenfor den arabiske kultur blev et centralt 

omdrejningspunkt for en værdikamp mellem det franske kolonistyre og lokalbefolkningen. 

Sløret såvel som kvinders fravær i det offentlige rum blev af kolonimagten fremstillet som et 

resultat af den arabiske kulturs undertrykkelse af kvinder, ligesom europæerne så forholdet 

som et udslag af den arabiske kulturs fokusering på det synlige og legemlige. Ifølge Fanon 

                                                      
2 Philp Roth, The Human Stain, (London: Vintage, 2001). 
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var problemet imidlertid, at det var kolonimagten og europæerne, som ikke havde forstået, at 

kroppens tilsløring kunne tolkes anderledes. Anderledes i den forstand at det netop var i 

fraværet af det synlige, at det mystiske, det usagte og ukendte kunne vække mandens 

interesse for det modsatte køn.  

 

Når kolonistyret havde sat kvinderne i centrum for dets kulturelle værdikamp, var det efter 

Fanons opfattelse, fordi kvinderne udgjorde krumtappen i det algeriske samfund. Af samme 

årsag blev slørets fald, og dermed den synlige adgang til kvindernes ansigt såvel som 

kvindernes tilstedeværelse i det offentlige rum, et symbol på assimilering af den franske 

kulturs normer og levevis. Omvendt var det symbolsk ensbetydende med en opløsning af 

den arabiske kultur. Kolonimagtens fremstilling af sløret som et symbol på den arabiske 

kulturs undertrykkelse af kvinder, var i den sammenhæng udtryk for en inversion af de reelle 

omstændigheder, eftersom der var tale om kolonimagtens forsøg på at undertrykke 

kvinderne og algerierne.3 Fanons beretning kan således læses som en beretning om 

kroppens funktion som omdrejningspunkt i kampen mellem kolonimagtens europæiske kultur 

og lokalbefolkningens arabiske kultur. 

 

At kvindernes og især de muslimske kvinders forhold mellem to eller flere kulturer ingenlunde 

er blevet mindre problematisk, giver den danske internetside Q Freedom flere eksempler på. 

På siden fremgår det blandt andet, at kroppen er et centralt omdrejningspunkt for 

konfrontationer mellem kulturelt betingede kønsopfattelser. Hvad enten det drejer sig om 

kvindernes position i familien eller i det offentlige rum, bliver kvinderne ofte fanget i 

modsætningerne mellem deres oprindelige kultur og den danske kulturs forskellige 

forventninger og muligheder. Således skriver en af netværkskvinderne, folketingskandidat for 

Venstre, Fatma Øktem (1973-), blandt andet følgende: 

 

Retten til at bestemme over eget liv, egen krop og friheden til at ytre sine holdninger 

er en menneskeret i Danmark, men desværre fratages mange kvinder denne ret. De 

lever i en tilværelse, hvor alle beslutninger bliver taget af andre, og de har ingen 

indflydelse over hverken eget liv eller egen krop. Både privat og i mit arbejde møder 

og oplever jeg, hvor presset den moderne kvinde kan være i vores samfund, og at 

især mange etniske minoritetskvinder støder ind i et dobbelt glasloft i forhold til etnisk 

danske kvinder, både i hjemmet, på arbejdspladsen og i det retslige rum.4 

 

                                                      
3 Frantz Fanon, Racisme og kultur, (Sirius, 1967), s. 21-58.  
4 Fatma Øktem, http://www.qfreedom.dk/Netvaerket1.html, lokaliseret d. 19.04.2011. 

http://www.qfreedom.dk/Netvaerket1.html


8 
 

Hvor Silk så sin optagelse i majoriteten som en frigørelse fra minoritetskulturen og især dens 

offerrolle, fremstillede Fanon den franske kulturs tilbud – eller krav om man vil – til de 

algeriske kvinder om frigørelse fra den arabiske kulturs normsæt, som et udtryk for 

kolonimagtens undertrykkelse. Mens Silk og Fanon repræsenterer to yderpunkter indenfor 

den samme problemstilling set fra et altovervejende maskulint perspektiv, vidner Øtkems 

udtalelse om, at selvsamme yderpunkter kan bringe kvinder i situationer, hvor deres 

samfundsmæssige rolle og muligheder sættes under pres fra en majoritetskultur såvel som 

fra deres respektive minoritetskulturer. Ser man et øjeblik bort fra, at der her er tale om 

eksempler fra væsensforskellige kilder, så vidner de ikke desto mindre hver især om, 

hvordan kroppens udformning udgør både muligheder og begrænsninger for individets valg 

af identitet og kulturelt tilhørsforhold.   

 

At kroppens inddragelse til fremhævelse af kulturforskelle heller ikke i et dansk perspektiv er 

af nyere dato, fremgår endvidere af Claus Eskildsens (1881-1947) bog Dansk Grænselære, 

som udkom første gang i 1936. Bogen var en reaktion på, at tysk forskning, gennem dens 

kortlægning af tysk indflydelse på grænselandets befolkning og udformning, satte 

spørgsmålstegn ved grænsen af 1920. Herom havde en højt anset tysk professor Richard 

Haupt (1846-1940) udtalt, at den dansk-tyske grænse kunne trækkes ud fra bøndernes 

træsko. Således skulle Haupt, ifølge Eskildsen, have hævdet, at der ”hvor Skoen har to 

Klamper, een under Hælen og een under Fodsaalen, der har Danskeren hjemme, selv om 

Manden, der bære den, ikke mere forstaar et Ord dansk.”5  

 

Som reaktion herpå benyttede Eskildsen de tyske forskningsmetoder til at vise, hvordan 

kroppen og det materielles udformning i grænselandet afspejlede et dansk eller et fremmed 

kulturelt tilhørsforhold. Uanfægtet af eventuelle ligheder kunne han ud fra arkitektur, 

madopskrifter, træsko og andre beklædningsgenstande udpege mennesker og materielle 

genstandes kulturelle ophav. Læser man hans redegørelse for, hvorledes danske maver har 

svært ved at fordøje den noget tungere og kraftigere tyske mad, er man måske tilbøjelig til at 

trække på smilebåndet over hans insisteren på at håndgribeliggøre forskellen mellem dansk 

og ikke-dansk. Forbindelsen lyder ganske enkelt for langt ude.  

 

På samme måde vil nogle måske også smile af en lignende håndgribeliggørelse eller 

kropsliggørelse om man vil, af det danske, som maleren og globetrotteren Achton Friis 

(1871-1939) præsenterede i sine beskrivelser af de danske øer og deres befolkning. Achton 

Friis rejste i perioden 1921-1925 sammen med maleren Johannes Larsen (1867-1961) rundt 

                                                      
5 Claus Eskildsen, Dansk Grænselære, (København: C. A. Reitzels Forlag, 4. udg., 1939), s. 88. 
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på de danske øer for at indkredse den danske kultur og dets folk, som Friis mente var truet 

af det moderne samfunds fremmarch. Om ø-folket kunne man i den forbindelse eksempelvis 

læse, at en mand fra Fur var kendetegnede ved at være en ”stor, bred og grovlemmet men 

velbygget karl med kraftige ansigtstræk, ikke særlig høj pande, men en stor næse og kraftigt 

kæbeparti og hage.” Endvidere mente han at kunne konstatere, at Fur-beboerne, i 

modsætning til de mørklødede tilflyttere fra Salling-egnen, var ”lyshaarede og blaaøjede, og 

helt igennem fortrinlige nordiske typer.”6 

 

Eskildsen og Friis’ beskrivelser lyder umiddelbart som underholdende anekdoter fra en fjern 

fortid, men spørgsmålet er om vi i det 21. århundrede nu også har distanceret os så meget 

fra anekdoterne, som vi regner med. I hvert fald er der noget som kunne tyde på, at den 

grundlæggende tanke bag kropsliggørelsen af såvel det danske som det fremmede, måske 

ikke har ændret sig så synderligt meget.  

 

Det indtryk efterlod eksempelvis en artikel i Weekendavisen fra 2002, der omhandlede 

antallet af tosprogede elever i en dansk folkeskoleklasse på Nørrebro. Hvad der umiddelbart 

handlede om sprog kom noget overraskende til at handle om kroppen, da en skoleinspektør, 

med reference til børnenes hudfarve, betegnede eleverne som ”blandede bolsjer”. Som 

sådan kan denne metaforiske betegnelse lyde ganske uskyldig, hvad den grangiveligt også 

var ment som. Men for at betegnelsen skal kunne give mening, må der nødvendigvis ligge en 

indforstået accept af, at de håndgribelige kropslige forskelle siger mere om det enkelte 

individ end lighederne.  

 

Dermed er det ikke sagt, at der behøver være noget odiøst eller diskriminerende i, at 

hudfarven falder i øjnene. Farveforskelle er nu engang en af naturens finurligheder, som 

ifølge naturvidenskaben er betinget af menneskers ophav. Eller rettere sagt af det klima de 

lever under, eftersom det er antallet af soltimer, der bestemmer hudens mørke og lyse 

pigmenter. Ydermere kan fordelingen af pigmenter skifte over tid såfremt det enkelte individ 

opholder sig under andre klimatiske forhold.7 Der er med andre ord hudfarve til ethvert klima 

og set i den forstand kunne betegnelsen ”blandede bolsjer” betragtes som uskyldig nok. 

Imidlertid fik betegnelsen en anden og noget mere radikal betydning, da skoleinspektøren 

ved samme lejlighed formulerede et ønske om flere danske børn som et ønske om ”flere 

                                                      
6 Achton Friis, De danskes Øer, bd.3, (København: Nordisk Forlag, 1928), s. 245. 
7 Jf. Nina G. Jablonski & George Chaplin, “The Evolution of Human Skin Coloration”, Journal of Human 
Evolution, vol. 39, (2000), s. 57–106.  
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blåøjede og lyshårede elever i klasserne.”8 I den kontekst betød betegnelsen ”blandede 

bolsjer”, at det at være dansk var mere end et spørgsmål om identitet og 

bevidsthedsmæssigt tilhørsforhold. For med et snuptag blev det de fysiske forskelligheder, 

der bestemte det enkelte barns forbindelse til et kulturelt og identitetsmæssigt tilhørsforhold. 

Med denne vægtning af det legemlige og synlige såvel som bestræbelserne på at 

efterspørge en vis form for ensartethed, er der paralleller til det behov for assimilering af 

kroppen i det offentlige rum, som ifølge Fanon var et særligt træk ved den europæiske kultur.  

 

Set i en dansk kontekst udgør eksemplet fra Nørrebro-skolen da heller ikke et isoleret 

eksempel på, hvordan kroppen kan udgøre et omdrejningspunkt for konfrontationer mellem 

danske og ikke-danske identiteter og traditioner. Lignende identitetsmæssige sammenstød 

dukker med jævne mellemrum op i diskussioner om tørklæder, omskæringer, hvilken 

fødevarer der serveres i offentlige institutioner og kønsopdelt svømmeundervisning. Hvad 

end det i disse sager drejer sig om, så afspejler diskussionerne en ide om, at det at begå sig 

i danske institutioner er ensbetydende med at være underlagt en særlig kropsopfattelse, der 

ligger indenfor rammerne af den danske kultur og dens traditioner. På baggrund af 

eksemplet fra Nørrebro-skolen fristes man til at sige, at der i den offentlige debat gives udtryk 

for en kropskultur, der ikke befinder sig så langt fra Eskildsens påstande om det danske folks 

genkendelighed på et sæt fysiske karakteristika, som man måske ellers umiddelbart kunne 

tro.  

 

Ud fra den iagttagelse gives der altså foranledning til at formode, at det at være dansk ikke 

”kun” er et spørgsmål om oprindelse, sproglige kundskaber eller om at besidde en særlig 

mentalitet, men også er et forhold, der omfatter kroppens udformning og iscenesættelse. Set 

i det lys bliver kroppen omdrejningspunkt for en tydeliggørelse, ja måske sågar en egentlig 

identificering, af forholdet mellem dansk og ikke-dansk. Det vil i så fald sige, at der til den 

bevidsthedsmæssige forestilling om det at være dansk er tilknyttet en kropslig matrice, som 

legemliggør selv samme forestilling. 

 

Tager man i det perspektiv skoleinspektøren på ordet kan hendes udtalelse altså ses som et 

eksempel på, hvorledes kroppens udformning fungerer som et adgangsgivende kriterium for 

at kunne blive betragtet som dansker. Nu kan det selvfølgelig meget vel være, at det slet ikke 

var, hvad inspektøren mente med sin udtalelse. Men med hendes formulering og 

klassificering af børnenes kropsudformning kunne man forestille sig, at hendes elever ville 

kunne finde sig selv i en situation, hvor det ligesom i Fanon eller Coleman Silks tilfælde er 

                                                      
8 Jf. Henrik Winther, “Muslimer i Asgård”, Weekendavisen, 29. nov. – 5. dec., (2002). 
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kroppen, der afgør hvorvidt de kan klassificeres som værende i besiddelse af en dansk 

identitet og dermed inde eller ude af det danske kulturfællesskab.   

 

Som Øtkem antydede det, så er kroppens rolle i kulturmødet ikke helt uproblematisk, men 

mere et evigt potentiale for konflikter. Tilsyneladende kommer det med kroppens 

mellemkomst til en tydeliggørelse af kulturelle modsætninger, hvorved forskelle eller 

særegne elementer, der umiddelbart fremstår som minimale eller ubetydelige, med et 

snuptag kommer til at rumme en betydelig symbolsk værdi. Analyser af diverse subkulturer 

har for længst sat fokus på denne symbolske funktion af kroppens iscenesættelse. 

Eksempelvis har den franske forfatter Jean Genet (1910-1986) i Tyvens dagbog fra 1949 

beskrevet, hvordan en tube vaseline i den rette kontekst kunne fortolkes som et særligt 

homoseksuelt symbol.9 Genets bog har siden hen givet inspiration til den engelske sociolog 

Dick Hebdige (1951-), der i sin analyse af punkkulturen har beskrevet, hvordan punken på 

tilsvarende måde formåede at gøre sikkerhedsnålen til et provokerende symbol, når den blev 

sat ind i punkens stilistiske collage.10  

 

Kroppens inkluderende og ekskluderende funktion som følge af en eller anden form for 

kulturel iscenesættelse af kroppen er således blevet fremhævet fra forskellige perspektiver. 

Ligeledes har naturvidenskaben, som nævnt på baggrund af klimatiske forhold, givet en 

forklaring på, hvad der forårsager nogle af menneskets fysiske forskelle. Men det forklarer 

ikke, hvordan den skinbarlige krop fungerer som markør for et kulturelt tilhørsforhold og 

således tavst kan formidle et dansk eller ikke-dansk tilhørsforhold, der uproblematisk giver 

betegnelsen ”blandede bolsjer” mening og indhold. For at komme nærmere en forklaring på 

hvad der ligger til grund for denne kropslige identificering og klassificering af dansk eller ikke-

dansk, forekommer det nødvendigt at se på, hvorledes kroppen kan betragtes som et 

kommunikativt medie, for herefter i et historisk perspektiv at indkredse hvordan kroppen har 

fungeret som en social klassificeringskategori.  

 

                                                      
9 Jean Genet, Tyvens dagbog, (København: Hans Reitzel, 1983). 
10 Dick Hebdige, Subkultur og stil, (Århus: Sjakalen, 1983). 
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2. Den kommunikerende krop 

 

Hvor fatalt kroppens funktion som identitetsskabende klassificeringskategori har været, 

fremgår blandt andet af historikeren Niall Fergusons (1964-) store værk, The War of the 

World: History’s Age of Hatred, om det 20. århundredes krige og folkemord. Ferguson 

bemærker indledningsvis, at selvom de menneskelige racer genetisk set er altovervejende 

ensartede, så har de få, men synlige, forskelle som hår- og hudfarve, gennem det 20. 

århundrede været et centralt omdrejningspunkt i identificering af menneskers etniske ophav 

og tilhørsforhold. En identificering der i mange tilfælde har gjort forskellen mellem liv og død.1  

 

I en lidt mere teoretisk og abstrakt tilgang til området har historikeren Niels Kayser Nielsen 

(1949-2012) påpeget, at kroppen på den ene side kan være tavs, stum og træg når den fra 

større samfundsmæssige strømninger forsøges påvirket og forandret. Men på den anden 

side kan den blive en særdeles aktiv og effektfuld faktor i forhold til at igangsætte 

samfundsmæssige forandringer i det øjeblik den inddrages i en politisk kultur.2 Således er 

der gennem historien talrige eksempler på, hvorledes kroppen på den ene eller anden måde 

er blevet indskrevet i diverse gruppeidentiteter, politiske ideologier og kulturers tankesæt. I 

disse sammenhænge har kroppen ofte fungeret som både formidler og kampplads for 

samfundsmæssige bevægelser, der hver især har brugt kroppen som et medie til at 

kommunikere et tilhørsforhold mellem “os” og “de andre”.3 Det spørgsmål som Fergusons 

iagttagelser så rejser er, hvorfor og hvordan de små fysiske forskelle er blevet tillagt så stor 

betydning i den vestlige verdens kulturs identificering af menneskers ophav og tilhørsforhold.  

 

Ud fra den socialkonstruktivistiske teoridannelse har der været tendens til at anskue 

fællesskaber og deres indbyggede ”os”-”dem”-forhold som konstruktioner,4 eller ”kulturelle 

programmeringer af bevidstheden” som de hollandske sociologer Geert Hofstede (1928-) og 

                                                      
1 Niall Ferguson, The War of the World: History’s Age of Hatred, (London: Allen Lane, 2006). 
2 Niels Kayser Nielsen, Krop og oplysning, (Odense: Odense Universitets Forlag, 1993). 
3 Se f.eks: Linda Gordon, The Great Arizona Orphan Abduction, (London: Harvard University Press, 1999); 
Ove Korsgaard, Kampen om kroppen, (København: Gyldendal,1982); Catherine Palmer, “From Theory to 
Practice. Experiencing the Nation in Everyday Life”, Journal of Material Culture, vol. 3, no 2 (1998), s. 175-
199; Annika Eriksson, “Onormala identiteter eller normala lagöverträdare. Den kriminologiska 
forskningens förhalde til de felande”, in Dikotomier.  Vetenskapsteoretiske refleksioner, red. Frederik Miegel 
& Frederik Schoug, (Lund: Studenterlitteratur, 1998), s. 137-160. 
4 Jf. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
(London: Verso, 1993); Ernest Gellner, Nations and Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1983); Eric 
Hobsbawm: Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992). 
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Gert Jan Hofstede (1956-) betegner det.5 I det perspektiv betragtes klassificeringen af det 

fremmede indenfor de enkelte fællesskaber som et mere eller mindre tilfældigt udslag af 

fællesskabsdannelsernes mentale processer. Dog er tilfældigheden ikke større end, at 

klassificeringerne rummer en eller anden form for fysisk og kropslig essens. Ligeledes 

kommer de socialkonstruktivistiske teorier heller ikke uden om det faktum, at kroppen udgør 

et afgørende udgangspunkt, eller et nulpunkt om man vil, for menneskets væren og 

tilstedeværelse. På den baggrund kan kroppen anskues som det primære medie for 

individets møde med andre mennesker, og dermed også som det primære udgangspunkt for 

en kommunikativ forbindelse. Det forhold betyder endvidere, at kroppen både kan være et 

subjekt og et objekt,6 der tavst som italesat, intentionelt som ikke-intentionelt, kan indtage 

rollen som modtager og afsender i en kommunikativ forbindelse.7 

 

Netop kroppens kommunikative rolle er et centralt aspekt i den canadiske sociolog Erving 

Goffmans (1922-1982) analyser af stigmatisering. I den sammenhæng trækker han på de 

gamle grækers brug af begrebet stigma (på græsk ”στίγμα”), som var en betegnelse for 

identificering af en bestemt slags mennesker ud fra deres kropslige kendetegn. Som regel 

blev stigma benyttet til at trække en social grænse for hvorvidt det enkelte individ var inde 

eller ude, normal eller afviger i forhold til det sociale fællesskab. I forlængelse heraf påpeger 

han, at ethvert samfund opstiller sociale kategorier for, hvordan dets mennesker som oftest 

rent fysisk kan genkendes og herved gør det muligt at aflæse et individs sociale identitet. 

Såvel for de gamle grækere som i de moderne samfund gælder det således, at stigma opstår 

i det øjeblik et individ eller et samfund møder mennesker, der falder udenfor de 

samfundsmæssigt gældende kropslige normalitetskategorier.8  

 

Denne funktion i forhold til identificeringen af den fremmede berørte sociologen Georg 

Simmel (1858-1918) på sin vis allerede i slutningen af 1800-tallet i essaysamlingen Hvordan 

er samfundet muligt? I essayet ”Ekskurs om den fremmede” beskrev han ansigtet som: ”det 

geometriske punkt for al erkendelse, det er symbolet for alt det, individet har medbragt som 

forudsætning for sit liv, og som har aflejret sig i ham, det er alt det, der er steget ned i hans 

livsgrund fra fortiden og blevet et vedvarende tegn.”9 Ligesom ansigtet var kroppens 

                                                      
5 Geert Hofstede & Gert-Jan Hofstede, Cultures and Organizations: Software of the Mind, (New York: 
McGraw-Hill, 2004). 
6 Jf. Drew Leder, The Absent Body, (Chicago: University of Chicago Press, 1990), s. 11-35. 
7 Jf. Nick Crossley: “Corporeality and Communicative Action: Embodying the renewal of critical theory”, 
Body and Society, vol. 3 (1996), s. 17-46. 
8 Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, (London: Penguin Books, 1990), s. 
11-13. 
9 Georg Simmel, Hvordan er samfundet muligt? Udvalgte sociologiske skrifter, (København: Gyldendal, 
1998), s. 76. 
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budbringer om individets fortid og ophav, antog Simmel, også det at være fremmed som et 

kropsligt betinget fænomen, når han definerede fænomenet som en tilstand, hvor et 

menneske fysisk befinder sig fjernt fra sine nære sociale relationer, mens de fysisk nære 

relationer er socialt fjerne.10  

 

Ifølge Simmels definition er det fremmede, et fænomen eller en tilstand, som altså er 

betinget af kroppens afstand fra de nære sociale bånd, mens ansigtet er symbolet på og 

formidler af den fremmedes ophav. En lignende betragtning over kroppens kommunikative 

egenskaber kom Roland Barthes (1915-1980) ind på i sin gennemgang af mytens 

sammensætning af udtryk, indhold og tegn. Eksemplificeret med billedet af en mørk soldat, 

som gør honnør for trikoloren, illustrerede han, hvordan myten på udtrykssiden rummer en 

dobbeltfunktion som beskriver og meddeler såvel som mening og form. Meningen blev i den 

sammenhæng anset som en sanselig realitet, der kan iagttages med det blotte øje, hvor ud 

af det var muligt at aflæse større samfundsmæssige helheder – sådan som det var tilfældet 

med Fanons beskrivelser af franskmændenes fortolkning af sløret såvel som metaforen om 

de blandede bolsjer. Sådanne fortolkninger og metaforer kan ifølge Barthes kun lade sig 

gøre, når meningen, der aflæses ud af formen, altså det synlige, allerede fremstår som 

rationelle helheder, og aflæsningen af det synlige således er givet på forhånd. En 

forudsætning for en sådan aflæsning er, at der foreligger nogle ordnede kendsgerninger i 

form af en velfunderet viden om en fortid, og dermed en hukommelse, der kan fastlægge 

konteksten for aflæsningen.11  

 

Sammenlignet med Simmel, der begrænsede sig til at udpege ansigtet som et kommunikativt 

objekt, gik Barthes et skridt videre i kroppens formidlingsfunktion. Ligesom Simmel kom 

Barthes dog heller ikke rigtig ind på, hvilke kriterier der lå til grund for aflæsningen af 

kroppen. Blot forbandt han aflæsningen af mytens koder med en bred henvisning til den 

borgerlige samfundsorden og dens ideologiske indflydelse herpå, hvilket måske kan forklares 

med, at Barthes analyse også rummede en bredere kritik rettet mod datidens franske 

samfund. Et tilsvarende ordensaspekt, om end ud fra et andet perspektiv, blev i 1966 

påpeget af antropologen Mary Douglas (1915-2007) i hendes studier af opfattelser af renhed 

og urenhed. Ud fra disse kunne hun konstatere, at der i forskellige samfund er en stærk vilje 

til at skabe forbindelse mellem et samfunds alment gældende tankesæt og en materie, for 

herved at lade samfundets sociale grænser og normer afspejle sig i et samfundsmæssigt 

gældende syn på kroppens udformning og funktion.12  

                                                      
10 Ibid., s. 95. 
11 Roland Barthes, Mytologier, (København: Rhodos, 1969), s. 143-189. 
12 Mary Douglas, Purity and Danger: an analysis of pollution and taboo, (London: Routledge, 2001). 
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En lignede forbindelse mellem materie og sociale grænser finder man hos den Bourdieu-

inspirerede sociolog Henrik Dahl (1960-), der har slået til lyd for, at vi grundlæggende tænker 

i materielle overflader. Ifølge Dahl klassificeres objekter og mennesker i diverse sociale og 

kulturelle kategorier på baggrund af aflæserens sociale habitus.13 Noget tilsvarende 

fremhæves ligeledes af Goffman, når han beskriver kroppen som et tegn og en formidler af 

identitet, for efterfølgende at belyse denne funktions konsekvenser. I den forbindelse 

fremhæver Goffman, at der i aflæsningen af de kropslige forskelle ligger en diskrepans 

mellem den virtuelle identitet, baseret på det umiddelbart synlige om man vil, og den reelle 

identitet. Eller sagt med andre ord en diskrepans mellem den identitet, der tilskrives ud fra en 

umiddelbar iagttagelse af individets krop, og den identitet individet selv måtte tillægge sig 

gennem iscenesættelsen af sin krop. I Goffmans optik er det problematiske heri, at såfremt 

der er tale om fysiske afvigelser vil diskrepansen aldrig falde ud til den aflæste krops fordel – 

tværtimod gælder det, at jo større synligheden af den fysiske afvigelse er, jo større bliver 

også stigmatiseringen.14  

 

På denne baggrund kan kroppen altså betragtes som en overflade, der både kan udtrykke og 

aflæses som en materialisering af en ide baseret på et givent socialt og kulturelt tankesæt. 

Kroppen bliver i den sammenhæng mere end bare en fysisk krop, den bliver hvad der kan 

betegnes som en ”social krop” forstået som en sammensætning af en egenkrop, bestående 

af dens fysiske og essentielle udformning, samt en konstruktionskrop, der henviser til de 

hensigter hvormed egenkroppen iscenesættes, aflæses og kontrolleres.15 Det er denne 

dualitet, som den følgende begrebslige brug af krop og kroppen vil referere til. Pointen 

hermed er, at den sociale krop som subjekt og objekt, tavst såvel som italesat, kan betragtes 

som udgangspunkt for enhver kommunikation mellem individer og samfundsgrupper. Ud fra 

ovenstående synes det således at være mere end antydet, at hverken fremmedhed eller 

kroppen kan undersøges som isolerede fænomener og begreber, men må ses i forhold til de 

samfundsmæssige rammer de agerer i og bliver beskrevet ud fra.  

 

For at kunne benytte Dahls, Douglas’ og Goffmans teorier og iagttagelser til at undersøge 

hvor den viden og de ordnede kendsgerning, der bestemmer en aflæsning af kroppen, 

egentlig kommer fra, er det først nødvendigt at se på, hvilke samfundsmæssige og mentale 

strømninger der har øvet indflydelse på kroppens rolle som klassificeringskategori og 

                                                      
13 Henrik Dahl, Hvis din nabo var en bil, (København: Akademisk Forlag, 2001). 
14 Erving Goffman, (1990), s. 58-65. 
15 Niels Kayser Nielsen, Krop og kulturanalyse: Den levede og den konstruerede krop, (Odense: Odense 
Universitets Forlag, 1997). 
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formidler af tilhørsforhold. En indflydelse som har bevirket, at der gennem det 20. 

århundrede har været en vis form for stabilitet i forhold til de små forskelles funktion og 

betydning i forhold til identificeringen af det fremmede.  
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3. Krop og klassifikation – Et historisk rids  

 

Set i et historisk perspektiv har kroppen som klassificeringskategori og formidler af social 

status været tæt forbundet med de til tider herskende samfundsmæssige forståelsesrammer 

og forandringer. Eksempelvis leverede det gamle testamentes fortælling om Noahs sønner, 

Sem, Kam og Jafet, gennem middelalderen en forklaring på spørgsmålet om menneskers 

forskellige ophav og udseende. Myten fortæller, at Noah en dag havde smagt lidt rigeligt på 

sin vinhøst og i sin rus var han faldet i søvn uden en trevl på kroppen. Sådan blev han til 

Kams fornøjelse fundet, og Kam kaldte straks på sine brødre, så også de kunne more sig 

over faderens eskapade. Brødrene havde imidlertid svært ved at få øje på morskaben og de 

dækkede i stedet Noahs nøgne krop til. Da de efterfølgende fortalte Noah om Kams 

ugerning, kastede Noah en forbandelse over Kam og hans efterkommere. Som straf blev 

Kams slægt Afrikas mørke folk, der skulle være trælle for Sem og Jafets efterkommere, som 

skulle bebo Europa og Asien.1 Myten forbandt på den måde, i en nærmest ”simmelsk” 

forstand, kroppen til et historisk ophav og et hierarkisk værdisystem. 

  

Den første der foretog en egentlig klassificering af naturen, og herunder menneskets 

indplacering, var den græske filosof Aristoteles (384-322 f.kr.). Som filosof spændte 

Aristoteles vidt – fra kunst og poesi, politik og samfund over logik- og erkendelsesteori til 

natur- og videnskabsfilosofi. I denne brede vifte var kategoriseringer og klassificeringer, 

sammen med begreberne ”form” og ”formål”, gennemgående temaer i hans tilgang til de 

forskellige emner. Det gjaldt således også for hans systematiske klassificering af naturens 

dyr og planter. I sine overvejelser herover påpegede Aristoteles, at klassificeringer ikke 

kunne foretages på baggrund af simple dikotomier, da binære oppositioner ikke kunne 

rumme en arts fulde essens. Med klassificeringer baseret på dikotomier risikerede man 

endvidere, at nogle arter ville falde under forskellige grupperinger og herved skabe logiske 

modsætningsforhold, som i sidste instans ville umuliggøre en klassificering.2   

 

Der er i den sammenhæng blevet argumenteret for, at Aristoteles ikke klassificerede naturen 

for klassificeringernes egen skyld, men snarere gjorde det for at frembringe en forståelse af, 

hvordan de forskellige dyr gennem deres funktion indtog en plads i naturens orden.3 I 

                                                      
1 Jf.  Knud J.V. Jespersen, Det europæiske hus, bd. 4: Stat og nation, (København: Gyldendal, 1991). 
2 Jf. E. M. Hedgill, oversæt., Aristoteles: On the Parts of Animals, book 1, Part 3, (The Internet Classics 
Archive), lokaliseret d. 25.11.2010, http://classics.mit.edu//Aristotle/parts_animals.html. 
3 Jf. David Furley, “Aristotle the Philosopher of Nature”, in Routledge History of Philosophy vol. 2: From 
Aristotle to Augustine, red. David Furley, (London: Routledge 2003), s. 9-40. 

http://classics.mit.edu/Aristotle/parts_animals.html
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Aristoteles optik var naturens orden ikke tilfældig, men skabt af guderne på en sådan måde, 

at planter og dyr var udformet til at tjene et bestemt formål. Som guddommeligt kreeret 

mente han heller ikke, at dyr og planter kunne siges at have en egentlige oprindelse, ligesom 

de heller ikke over tid kunne gennemgå en forvandlingsproces fra en art til en anden. Dog 

anerkendte Aristoteles, at naturens væsner gennem deres levetid forandrede form, men 

også det anså han som en proces, der var betinget af artens formål.4  

 

Ud fra denne tilgang til naturen fremstillede han på baggrund af sine klassificeringer Scala 

Naturae, eller Naturens trinstige. Scala Naturae var både et hierarkisk og holistisk inddelt 

verdensbillede, hvor planter, dyr, mennesket, dæmoner, engle og guderne blev indplaceret i 

forhold til graden af deres perfektion. Trods perfektionsforskelle blev intet væsen betragtet 

som overflødigt, men derimod set som kreeret til at opretholde den guddommeligt skabte 

naturs orden og balance.   

 

Balance var generelt et nøglebegreb i grækernes kropsopfattelse, hvilket især kom til udtryk i 

humoralpatologien. Humoralpatologiens grundtanke var, at blod i levende væsner og 

plantesaft for planters vedkommende var den grundlæggende betingelse for liv. Blodet var 

samtidig en af de fire kardinalvæsker – blod, slim, gul galde og sort galde – som var 

afgørende for de biologiske processer, der bestemte dyr og planters sundhedstilstand. 

Hvorvidt processerne gik i en negativ eller positiv retning var afhængigt af balanceforholdet 

mellem væskerne.5 

 

Aristoteles forbandt kardinalvæskerne med grundelementerne, vand, ild, jord og luft, og 

skabte herved forbindelse mellem blod og ild, sort galde og jord, vand og slim samt gul galde 

og luft. Balanceforholdet mellem disse forbindelser gav dyr og mennesker hver deres særlige 

egenskaber. Eksempelvis gav ild kraftige muskelfibre, ligesom det påvirkede det enkelte 

væsen med en større grad af temperament og passion, mens vand på grund af dets tynde 

og rene karakter gav et større intellekt end jord gjorde.6 Endvidere tilførte han i forlængelse 

af grundelementerne modsætningsforholdene ”varme-kulde” og ”tørhed-fugtighed”. Deres 

samspil med kardinalvæskerne og elementerne dannede efterfølgende grundlag for 

videreudviklingen af humoralpatologien, hvortil der siden hen blev tilføjet årstider, 

                                                      
4 Jf. M. J. S. Hodge, “Origins and Species before and after Darwin”, in Companion to the History of Modern 
Science, red. R.C. Olby. G.N. Cantor, J.R.R. Christie & M.J.S. Hodge, (London: Routledge, 1990), s. 374-395. 
5 Jf. Mogens Osler, Fødselshjælpens historie, (København: FADL Forlag, 2002), lokaliseret 25.11.2010, 
 http://www.jmhs.dk/PDF-files/Obstetrik.pdf, s. 14-21; Jf. Roy Porter, Blood and Guts: A Short History of 
Medicine, (London: Penguin Books, 2002), s. 25-30. 
6 Jf. Aristoteles: On the Parts of Animals, book II, Part 4, E.G. Hedgill, oversæt. (The Internet Classics 
Archive), lokaliseret 25.11.2010, http://classics.mit.edu//Aristotle/parts_animals.html. 

http://www.jmhs.dk/PDF-files/Obstetrik.pdf
http://classics.mit.edu/Aristotle/parts_animals.html
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sindstilstande og alder.7 Opfattelsen af forholdet mellem krop og omverden, sådan som den 

med udgangspunkt i Aristoteles tanker udvikledes, kan således illustreres som følgende: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Den aristoteliske naturfilosofi og dens kropsopfattelse forblev gennem middelalderen en 

central del af fundamentet for den herskende verdens- og menneskeopfattelse. 

Tankesættets langvarige holdbarhed skyldes ikke mindst, at det med udgangspunkt i 

antagelsen om en guddommelig skabt orden, understøttede kristendommens 

omverdensforklaring. Såvel kirkens position som den aristoteliske naturfilosofi blev først for 

alvor udfordret med blandt andet Kopernicus og Newtons videnskabelige opdagelser. 

Opdagelser som gennem 15- og 1600-tallet frembragte en mere mekanisk orienteret filosofi.8 

Opdagelserne var ligeledes begyndelsen på oplysningstidens opgør med kirkens 

formynderskab og med affortryllelsen af religionens omverdensforklaring, var kimen lagt til, at 

individet kunne tilegne sig en større grad af emancipation og autonomi.9  

 

I forhold til kropsopfattelsen betød denne filosofiske retningsændring, at der i løbet af 1600-

tallet blev lagt større vægt på kødets og musklernes funktioner, ligesom den såede tvivl om 

kirkens generelle omverdensforklaring. I den forklaringsramme indgik kroppen med 

forestillingerne om genopstandelsen og skærsilden som et vigtigt instrument i kirkens sociale 

magtudøvelse. Såfremt kirkens ord og levevis ikke var blevet efterlevet, kunne menigmand 

med skærsilden se frem til alskens pinsler, inden han ville nå genopstandelsen. Dette gav 

kirken et vigtigt vidensmonopol og magtredskab til at konsolidere det religiøse regelsæt og 

                                                      
7 Jf. Kjartan Seyer-Hansen, ”Træk af åreladningshistorie i Danmark”, Dansk medicinhistorisk årbog 2007, s. 
51-72, lokaliseret 25.11.2010, http://www.jmhs.dk/PDF-files/Aarbog/2007/SeyerHansen51-72.pdf. 
8 Jf. John A. Schuster, “The scientific Revolution”, in R.C. Olby, et al., (1990), s. 217-242. 
9 Jf. Tzetan Todorov, “Til forsvar for Oplysningen”, Kritik, nr. 200, september, (2011), s. 6-11. 

http://www.jmhs.dk/PDF-files/Aarbog/2007/SeyerHansen51-72.pdf
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fællesskab som samfundsmæssigt gældende. Men med de videnskabelige landvindinger 

fremkom spørgsmål som, hvordan det var muligt at føle skærsildens pinsler efter sjælen 

havde forladt kroppen, samt med hvilken krop man så ville genopstå. Dette var selvsagt 

svært at svare på, og tvivlen blev en seriøs udfordring for kirkens magtposition.10 

Udfordringen blev yderligere skærpet, da der med grundlæggelsen af Royal Society of 

London i 1660 blev lagt det første fundament til en national institutionalisering af 

videnskaben. En institutionalisering hvormed staten i stadig stigende grad overtog kirkens 

plads som normsætter af videnskabens faglige og sociale virke.11 

 

Det var imidlertid ikke kun indenfor forholdet mellem religion og videnskab, at kroppen indgik 

i samfundsmæssige forskydninger. Noget tilsvarende gjorde sig også gældende indenfor den 

sociale stratifikation. Eksempelvis havde adelen med dens pompøse beklædning og 

højtudviklede civilisatoriske evner gennem århundreder håndgribeligt kunne adskille sig fra 

de lavere sociale klasser. Men i takt med at en velhavende borgerstand gennem 1700-tallet 

voksede sig stadigt større, trængte den sig som samfundsgruppe ind på adelens privilegier 

og livsstil. Kroppen blev i den sammenhæng et vigtigt element for borgerstandens sociale 

opstigningsmuligheder, idet det ikke blot var beklædningen, men også kunsten at beherske 

de rette manerer, som blev afgørende for deres bestræbelser på socialt at nærme sig adelen 

og samtidig tage afstand fra de lavere lag.12 Udsmykning og beherskelse af kroppen blev på 

den måde vigtige faktorer for den sociale mobilitet og klassifikation i det moderne samfunds 

begyndelse.  

 

Til trods for at de sociale forskydninger og videnskabelige landvindinger havde igangsat en 

ændring i forhold til kropsopfattelsen, blev der ikke rokket ved humoralpatologiens 

fremtrædende status, og dens behandlingsmetoder blev benyttet helt frem til den moderne 

lægevidenskabs gennembrud i sidste halvdel af 1800-tallet. Ligeledes dukkede de 

aristoteliske forestillinger om elementernes indflydelse på mennesket og dets samfund også 

op i 1700-tallet, hvor fremtrædende oplysningsfilosoffer gjorde klimaet til et vigtigt 

udgangspunkt i deres opfattelse af menneskets fysiske og kulturelle diversitet. Interessen 

herfor udsprang ikke mindst fra koloniseringen af ”Den nye Verden”, hvor europæernes 

møde med ikke-europæere frembragte en række filosofiske såvel som politiske spørgsmål 

om, hvordan menneskelige og samfundsmæssige forskelle skulle anskues. Det fremgår 

                                                      
10 Jf. Roy Porter, Flesh in the Age of Reason, (London: Allan Lane, 2003), s. 45-66. 
11 Jf. Liah Greenfeld, Nationalism and the mind: Essays on Modern Culture, (Oxford: Oneworld Publications, 
2006), s. 43-64. 
12 Jf. Roy Porter, (2003). 
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blandt andet hos oplysningsfilosofferne Baron Charles-Louis de Secondat de Montesquieu 

(1689-1755) og Jean-Jaques Rousseau (1712-1778).  

 

Omkring forholdet mellem klima, mennesker og samfund var Montesquieu inspireret af den 

franske diplomat, kritiker og historiker Abbé Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742), der i starten 

af 1700-tallet var den første til at forklare kulturelle forandringer ud fra klimatiske forhold. Du 

Bos var især optaget af at finde en forklaring på, hvorfor visse samfund kunne fremvise flere 

enestående kunst- og litteraturværker end andre. Han argumenterede i den forbindelse for, 

at kunstnernes præstationer kun i ringe grad var et udslag af det enkelte samfunds 

stimulering af uddannelse og kultur. Den afgørende indflydelse kom derimod fra de fysiske 

omstændigheder som luften, jorden, omgivelserne og især de klimatiske forhold, der 

inspirerede kunstnere og derved påvirkede deres produktion i positiv eller negativ retning. 

 

Du Bos tillagde i den sammenhæng luften en vigtig betydning for menneskets karakter, 

eftersom han antog, at luften ved respiration kom i kontakt med blodet og ad den vej 

influerede menneskets sind. Det var nemlig ikke bare ren luft man indåndede, men derimod 

en blanding af luft og de emanationer som jorden frigjorde. Blandingsforholdet var blandt 

andet under indflydelse af klimaet, og klimaforandringer indenfor afgrænsede områder ville 

derfor påvirke emanationerne, hvilket igen ville påvirke sindet og humøret på det respektive 

områdes mennesker. Da klimaet set over flere generationer kunne variere, mente Du Bos at 

kunne forklare, hvorfor visse generationer producerede flere store kunstnere og tænkere end 

andre.  

 

Det var Du Bos’ grundtanke Montesquieu lod sig inspirere af, da han i De l’Esprit des Lois 

(1749) udfoldede sine betragtninger om forholdet mellem forskellige samfunds lovgivninger 

og variationerne i de klimatiske forhold.13 Hans udgangspunkt var, at de klimatiske forhold 

øvede fysisk indflydelse på det enkelte individs krop, og som følge heraf også det enkelte 

samfunds karakter og egenskaber. Det var især forskellene mellem det kolde Nordeuropa og 

det varme Sydeuropa, som havde hans interesse, og de grundlægende tanker herom 

nedfældede han i essayet An Essay on Causes That May Affect Men’s Minds and 

Characters, som han skrev i perioden 1736 og 1749, men som først blev udgivet posthumt i 

1892. I essayet vendte Montesquieu i en vis forstand Aristoteles på hovedet, idet han antog, 

at kold luft ville sammentrække fibrene i kroppens ekstremiteter og herved øge fibrenes 

elasticitet og spændstighed samt blodomløbet, hvilket ville resultere i en øget muskelkraft. 

Omvendt ville det derimod forholde sig i varmere omgivelser. Desuden ville kold luft, ifølge 

                                                      
13 Jf. James Rodger Fleming, Historical Perspectives on Climate Change, (Oxford: Oxford University Press, 
1998), s. 11-15. 
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Montesquieu, gøre mennesker mere aktive, give dem et bedre humør, ligesom den øgede 

blodcirkulation også ville have en positiv effekt på hjertet.  

 

På det mentale plan, mente han, at kold luft havde frembragt særlige karaktertræk hos de 

nordeuropæiske folk, såsom en større grad af ærlighed, større tilbageholdenhed mod at give 

efter for hævngerrighed samt større mod. Således antog Montesquieu, at nordboerne på 

grund af det kolde klima var ”modige som unge”, mens varmere himmelstrøg havde tendens 

til at gøre mennesker ”tilbageholdende som gamle mænd”. Til gengæld forårsagede et køligt 

klima en negativ effekt på udfoldelsen af menneskets intellekt i form af en langsommere 

tankegang. I modsætning til Sydens folk besad folk i Norden derfor ikke evnen til at få den 

udsøgte, unikke og fantasifulde tanke, der kunne igangsætte en udvikling ud af ingenting. 

Det var for Montesquieu dog ikke ensbetydende med, at Nordens samfund ikke kunne 

udvikle sig, blot skete det ikke via tankens vej, men derimod gennem deres vedholdenhed og 

akkuratesse, hvormed de udførte rutinemæssige opgaver. Som eksempel på, at de nordlige 

samfunds udviklingsformåen var forbundet med en længerevarende og mere tidskrævende 

proces, fremhævede han den langsommelighed hvormed hollænderne kom frem til nye 

ideer. Dette var som sådan ikke ment i en negativ forstand, men blot en illustration af, at 

landet havde været i stand til at nå store mål, fordi hollænderne benyttede en arbejdsmetode 

der passede til deres omgivelser.   

 

Hvor han præcist trak skillelinjen mellem nord og syd, fremgik imidlertid ikke helt klart, og 

måske var den ligeså meget et skalkeskjul for en religiøs baseret skillelinje mellem det 

katolske syd og det protestantiske nord. I hvert fald er det bemærkelsesværdigt, at 

protestantisme blev fremhævet som en progressiv religion, der fremmede både den frie 

tanke, menneskets og samfundets udvikling i en positiv retning; hvorimod han anså 

katolicismen som kilde til en mere konservativ og stillestående tankegang. 

 

Uanset religions indflydelse tvivlede Montesquieu ikke på, at Nordens og Sydens klimatiske 

forhold gennem generationer havde påvirket folkenes karaktertræk. Eftersom 

karaktertrækkene på den måde var stedligt forbundet, ville disse ifølge Montesquieu også 

forsvinde, hvis mennesket rejste udenfor sit ophavssted. Rejste man ud i det fremmede 

risikerede man at ændre den naturlige balance mellem kroppen og dens omgivelser, hvilket 

kunne have en negativ effekt på helbredet. På baggrund af beretningerne om europæernes 
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hyppige helbredsmæssige problemer i de oversøiske kolonier, slog han således til lyd for, at 

det ikke var sundt at rejse udenfor sit velkendte miljø.14  

 
Efterfølgende gjorde Jean-Jaques Rousseau i en række værker, såsom Discours sur 

l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les Hommes (1754) og Du Contrat Social ou 

Principes du droit Politique (1762), sig på tilsvarende vis tanker om forbindelsen mellem 

styreform, karaktertræk og klima. Eksempelvis antog han, at områder med barskt klima og 

ufrugtbar jord, hvor dyrkning af jorden blot ville indbringe et eksistensminimum, kun kunne 

danne grundlag for samfund bestående af vilde mennesker. Derimod var det på frugtbar jord 

muligt at få jordbruget til at skabe et produktionsoverskud, hvilket ville gøre det muligt at 

opretholde en mere kompleks samfundsorganisation som for eksempel monarkiet.15   

 

Når Rousseau talte om vilde og civiliserede var det imidlertid ud fra et civilisationskritisk 

perspektiv. Heri blev mennesket set som et væsen, der fødtes som et grundlæggende godt 

væsen, som siden hen blev korrumperet og indskrænket af den herskende kultur og 

civilisation. Ud fra den optik var ”det vilde menneske” eller ”den ædle vilde” et udtryk for 

mennesket i dets uspolerede og oprindelige naturtilstand, som ikke havde tilegnet sig den 

europæiske civilisation. Fri for civilisationens snærende bånd besad ”den ædle vilde” en 

fysisk parathed, der – i det mindste i hans naturlige omgivelser – gjorde ham europæeren 

overlegen.16 

 

Denne opfattelse af forholdet mellem de vilde og de civiliserede førte Rousseau til at 

foretage en inddeling af et samfunds udvikling i tre stadier – det primitive, det præciviliserede 

og det civiliserede samfund. På det første stadie befandt mennesket sig i ren naturtilstand, 

hvor det levede en altovervejende ensom tilværelse, med simple behov, i noget der kunne 

minde om en jæger/samler eksistens. Dernæst fulgte det præciviliserede samfund, hvor 

menneskene havde tilegnet sig visse egenskaber, der mindede om det civiliserede samfunds 

normer og karakteristika. Det civiliserede samfund var så at sige identisk med det moderne 

Europa. Som Montesquieu var også Rousseau inspireret af mødet med koloniernes 

mennesker og samfund, men når han skulle placere kolonifolkets levevis på et af de tre 

udviklingstrin, var det svært for ham at finde eksempler fra den første fase. Ofte beskrev han 

således menneskerne i kolonierne som værende i den anden fase, hvor de endnu ikke 

havde tilegnet sig evnen til refleksion og fremadrettet tankevirksomhed, alt imens han 

                                                      
14 Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, “An Essay on Causes That May Affect Men’s Minds and 
Characters”, Political Theory, Vol. 4, no. 2, (1976), s. 139-162.  
15Jf. Margaret C. Jacob, The Enlightenment: A brief history with Documents, (Boston: Bedford/St. Martin’s, 
2001), s. 177-201. 
16 Jf. Jerry Combee & Martin Plax, “Rousseau’s Noble Savage end European Self-consciousness”, Modern 
Age, vol. 17, no. 2 (1973), s. 173-182. 
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fremhævede deres primitive træk. I sin søgen efter eksempler på mennesket i ren natur, 

overvejede Rousseau om orangutangen kunne være et eksempel på det tidligste og mest 

primitive menneske. Som modargument havde opponenter peget på orangutangens 

manglende evne til at tale, men Rousseau mente, at talen var noget indlært og derfor ikke en 

naturlig egenskab for mennesket. Yderligere fandt han det heller ikke bevist, at 

orangutangen ikke evnede at udvikle og forfine dens levevis, hvad der ifølge Rousseau var 

karakteristisk for mennesket. På sin vis fik Rousseau, muligvis mod sin egentlige hensigt, 

således menneskeliggjort naturen såvel som mennesket blev gjort til natur.17 

 

Parallelt med Montesquieu og Rousseaus samfundsteoretiske overvejelser blev der også 

indenfor naturvidenskaben og ikke mindst den spirende antropologiske videnskab gjort 

bestræbelser på at forklare og kategorisere de nye mennesker og samfund, som blev 

opdaget i takt med opdagelsesrejserne og koloniseringen. Dog blev der her primært lagt 

vægt på forbindelser mellem steder og menneskers fysiske udformning. Det kom blandt 

andet til udtryk, da den svenske naturvidenskabsmand Carolus Linnaeus, eller Carl von 

Linné, (1707-1778) i 1758 i det tiende oplag af Scala Naturea inddelte klodens mennesker i 

fire hovedgrupper: europæerne, asiaterne, afrikanerne, og de amerikanske indianere, som 

han på humoralpatologisk vis, tildelte hver deres farve og temperament. Som sådan var der 

ikke tale om en inddeling baseret på et hierarkisk normsæt, men derimod et forsøg på en 

nærmest faktuel inddeling af menneskers hudfarve, karaktertræk og geografiske placering.  

 

Umiddelbart fik Linnaeus’ kategorisering ikke den store betydning for samtidens 

menneskeopfattelse, men det skulle vise sig at være inspirationskilde for den tyske 

naturvidenskabsmand Johan Friedrich Blumenbach (1752-1840). Med Blumenbach blev 

Linnaeus’ taksonomi sat i en ramme, der skulle få stor indflydelse på eftertidens racebegreb 

og dets tilgang til den menneskelige diversitet. I 1775 udgav Blumenbach sin første udgave 

af værket De generis humani varietate nativa, hvori han beskrev variationerne af mennesket 

med udgangspunkt i Linnaeus fire mennesketyper. Det revolutionerende ved Blumenbachs 

raceklassificeringer kom dog først i 1795, da han i tredje udgave af bogen tilføjede malajen 

som en femte kategori og indførte europæerne under betegnelsen ”den kaukasiske race”. 

Ifølge Blumenbach var den kaukasiske race den lyseste og smukkeste af alle racer, samt 

den urtype hvorfra de øvrige racer var degenereret. Denne farvemæssige evolution fra lys til 

mørk fandt han blandt andet plausibel ud fra den kendsgerning, at mennesket havde 

vanskeligere ved at blive lysere i huden end mørk. Hans fremstilling af de fem racer 

                                                      
17 Jf. Sankar Muthu, Enlightenment against Empire, (Princeton: Princeton University Press, 2003), s. 11-66. 
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opstillede han som nedenstående, hvor den ”kaukasiske” type står i midten, malajen yderst 

til venstre og afrikaneren yderst til højre.  

 

Blumenbachs illustration af de fem racetyper med den kaukasiske i midten hvorfra de øvrige var degenereret. Nævnt i 
rækkefølge repræsenterer kranierne fra venstre den malajiske, mongolske, kaukasiske, amerikanske og afrikanske race.   

 
Den amerikanske naturvidenskabshistoriker Stephen Jay Gould (1941-2002) har 

argumenteret for, at det revolutionerende ved indføringen af malajen som den femte race og 

den kaukasiske race som den smukkeste var, at der hermed blev dannet grundlag for 

eftertidens hierarkiske raceinddeling. Med Blumenbachs æstetiske beskrivelser af racerne og 

den kaukasiske race, som den oprindelige og smukkeste race, placeret i midten, var det, 

ifølge Gould, nærmest logisk at hæve den kaukasiske race op over de øvrige.18 

Indvendingerne mod Gould har lydt, at Blumenbach i sin illustrative fremstilling af racerne 

satte dem på en linje og ikke i en pyramideform, sådan som Gould beskriver det.19 Om end 

kritikken har en pointe er det nemt at se ræsonnementet i Goulds argument – ikke mindst når 

det ses i lyset af det 19. og 20. århundredes racetænkning. Men set i selvsamme lys kunne 

det tilføjes, at det måske var mindst ligeså banebrydende, at Blumenbach såvel som 

Rousseau begyndte at tale om den ”oprindelige” menneskerace og herved fik indskrevet 

mennesket i en udviklingshistorie. Selvom de benyttede betegnelsen ud fra to vidt forskellige 

udgangspositioner, blev der med det ”oprindelige menneske” lagt grund for at eftertiden 

kunne tale om autenticitet i forhold til en gruppe menneskers ophav; ligesom der ud fra 

selvsamme ophav blev skabt grobund for at tilskrive kroppen en række immanente 

egenskaber. 

 

En lignende forbindelse mellem krop og mentale egenskaber fremlagde østrigeren Frantz 

Joseph Gall (1758-1828), da han i 1778 lancerede sin organiske teori om sammenhængen 

mellem sjælen og kroppens udformning. Galls udgangspunkt var den tyske filosof Johan 

Gottfried Herder (1744-1803), som havde slået til lyd for, at en indre ånd måtte være til stede 

for at materien, det vil sige kroppen, kunne agere i den materielle verden. I forlængelse af 

det ræsonnement antog Herder endvidere, at et menneskes ydre form havde oprindelse i 

                                                      
18 Stephen Jay Gould, I have landed: Splashes and Reflections in Natural History, (London: Vintage, 2003), s. 
356-366. 
19 Jf. Thomas Junker, “Blumenbach’s racial geometry”, The History of Science Society, (1998), s. 498-501. 
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dets indre sjæl. Med denne antagelse som udgangspunkt foretog Gall en lang række 

undersøgelser og dissekeringer af hjerner fra afdøde patienter fra sindssygehospitaler. 

Denne gruppe, mente han, var den mest velegnede til at fastlægge en forbindelse mellem 

adfærd og fysiologiske udformning, eftersom der allerede forelå journaler med beskrivelser af 

deres sindslidelser. Hans resultater mundede ud i det Gall kaldte ”hjernefysiologi”, hvori 

grundtanken var, at hjerneskallens form ville være bestemt af hjernens form.  

 

Hjernefysiologien indbragte Gall en betydelig videnskabelig anerkendelse og bragte ham 

blandt andet sammen med Blumenbach. Mødet vækkede Galls interesse for teorierne om 

racetyper, om end han foretrak at holde hjernefysiologien adskilt fra raceantropologien. 

Således accepterede han ikke, at hjernefysiologien faldt under kategorier som frenologi eller 

kraniologi, ligesom han heller ikke så nogen forbindelse til hollænderen Pieter Camper 

(1722-1789), der i sine teorier om det æstetiske idealansigt kombinerede anatomi og 

raceantropologi. En teori som senere blev en væsentlig bestanddel af det 19. århundredes 

raceantropologi.20  

 

Med kombinationen af oplysningsfilosofien, den ekspanderende kolonisering og de 

naturvidenskabelige raceteorier bød det 18. århundrede på både brud og kontinuitet i forhold 

til kroppens funktion som social klassificeringskategori. Det var således i tråd med den 

aristoteliske naturfilosofi når kroppen blev stedbundet til jorden og klimaet, men til gengæld 

imod Aristoteles’ formaninger, når man ud fra dikotomier som vild-civil, nord-syd, mørk-hvid 

og des lignende identificerede, klassificerede og forklarede menneskets diversitet. Selv om 

dikotomierne i oplysningstiden var forskelligt ladede alt efter udgangsposition og hensigt, så 

kan deres fremkomst i datidens menneske- og samfundsbeskrivelse ses som et udslag af 

behovet for at kunne simplificere en omverden, der blev stadig større og mere kompleks.  

 

I takt med at globaliseringen og kompleksiteten fortsatte deres ekspansion gennem 1800-

tallet, blev kroppens funktion som social klassificeringskategori yderligere forstærket, da den 

i denne periode blev indskrevet i en større natur- og samfundsmæssig sammenhæng. 

Ligesom borgerstanden havde iscenesat kroppen for at afspejle dens evner og dynamik, 

rummede også den nationale dannelsesproces en forbindelse mellem viljen til at udvikle 

samfundet og bestræbelserne på at påvise udviklingens drivkraft i kroppen.21 Den nationale 

dannelsesproces, som der senere vil vendes tilbage til, udgjorde dog ikke udviklingens 

                                                      
20 Jf. John van Wyhe, “The authority of human nature: the Schädellehre of Franz Joseph Gall”, British 
Journal for the History of Science,  (2002), s. 17-42. 
21 Jf. Billy Ehn, Orvar Löfgren & Jonas Frykman, Försvenskningen av Sverige: Det nationellas förvandlingar, 
(Stockholm: Natur och Kultur), 1993. 
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drivkraft alene. Et væsentligt bidrag kom i den sammenhæng fra den moderne videnskab, 

der i forlængelse af 1700-tallets videnskabelige opdagelser, leverede ny viden, som gennem 

1800-tallet fik markant indflydelse på tidens samfunds- og menneskeopfattelse. Opdagelser 

som i kombination med den nationale identitetsdannelse fik en afgørende indflydelse i 

forhold til kroppen og dens klassificeringsmuligheder.22  

 

En betydningsfuld faktor hertil var, at den moderne videnskabs gennembrud i vid 

udstrækning baserede sig på det positivistiske tankesæt. Ifølge positivismen kunne ethvert 

fænomen studeres med videnskabelige målinger og iagttagelser, hvorved det også var 

muligt at afgive en videnskabelig årsagsforklaring på ethvert kendt som ukendt fænomen.23 

Det var dog ikke ensbetydende med, at man nu havde fuld kontrol over det ukendte, men 

takket være de videnskabelige metoder var det muligt at minimere det ukendtes farlighed og 

foretage eventuelle nødvendige forholdsregler. Hermed blev det førmodernes helliggørelse 

af det ukendte skiftet ud til fordel for videnskabens og positivismens prognostiske fornuft.24  

 

Således var en væsentlig del af hensigten bag den moderne naturvidenskab, herunder 

biologien, bakteriologien og lægevidenskaben, at udgrænse og prognosticere det farlige og 

ukendte. I bestræbelserne herpå kortlagdes der en lang række nye metoder til at 

årsagsforklare vores ophav, eksistens og videre overlevelsesmuligheder.25 I den henseende 

kunne bakteriologien og lægevidenskaben blandt andet forklare snavs og de for øjet usynlige 

bakteriers forbindelse til inficeringen af menneskekroppen. Den nyerhvervede videns 

vokabular og ræson om den syge krop som den udefrakommende parasitinficerede krop, 

fandt hurtigt anvendelse som en generel samfundsbeskrivelse. I lighed med den inficerede 

menneskekrop var også samfundskroppen udsat for de negative følgevirkninger af mørke, 

udefrakommende og urene elementer.26 Ligesom en ren krop var også et rent samfund, fri for 

smuds og udefrakommende baciller, vigtigt for overlevelsesevnen. Lys, luft og renlighed blev 

derfor devisen, der skulle sikre nationens overlevelse mod den usynlige bakteriologiske 

fare.27 

 

                                                      
22 Jf. Michael Pickering, Stereotyping: The Politics of Representation, (New York: Palgrave, 2001), s. 105 ff. 
23 Jf. Jan Riis Flor, “Positivisme”, in Humanistisk videnskabsteori, red. Finn Collin og Simo Køppe, 
(København: Danmarks Radio Forlaget, 1995), s. 55-87.   
24 Jf. Lars Henrik Schmidt, “Når viden skal være videnskab”, in Det videnskabelige perspektiv, red. Lars 
Henrik Schmidt, (København: Akademisk Forlag, 1991), s. 44-50.   
25 Jf. Roy Porter, (2002). 
26 Jf. Jes Fabricius-Møller, ”Blod og arv - legemet som billede på samfundet i det 19. århundrede”, Den jyske 
Historiker, nr. 90, (2000), s. 232-249. 
27 Jf. Lars Henrik Schmidt, Lys, luft og renlighed: Den moderne socialhygiejnes fødsel, (København: 
Akademisk Forlag), 1986. 
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Som noget af et damoklessværd producerede mængden af ny viden en mindst lige så stor 

mængde af ikke-viden. Det vil sige, at jo mere videnskaben opdagede, jo mere blev 

videnskaben klar over dens begrænsninger og manglende viden. Eftersom manglende viden 

om et givent fænomen var ensbetydende med manglende forudsigelighed, blev mødet med 

det fremmede og ukendte forbundet med noget potentielt, om ikke farligt, så risikobetonet. 

Med denne kumulerende synergi af viden og ikke-viden var det på sin vis forståeligt, at 

overlevelse fik så stor opmærksomhed, som den fik i løbet af 1800-tallet.  

 

Derudover var læge- og naturvidenskabens landvindinger hverken de første eller de eneste, 

der satte overlevelsesaspektet på dagsordenen. Om end det som sådan ikke var 

menneskets fysiske overlevelse, så var overlevelse også et væsentligt aspekt i de 

økonomiske teorier, der i sidste halvdel af 1700-tallet satte fokus på betingelserne for 

samfundets eksistensgrundlag. I sine ideer om det liberalistiske markeds ”usynlige hånd” fra 

sidste halvdel af 1700-tallet berørte eksempelvis økonomen og moralfilosoffen Adam Smith 

(1723-1790) aspekter som i forhold til en generel samfundsbeskrivelse ikke decideret 

omhandlede overlevelse, men dog alligevel en eller anden form for udvælgelse. Noget 

tilsvarende kan siges at ligge i den liberalistiske laissez-faire-tanke om, at hvad der er 

urentabelt automatisk vil falde bort, fordi det er uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne. 

Disse tanker blev der spundet videre på gennem 1800-tallet, hvor kamp og udvælgelse blev 

nøgleord i periodens naturvidenskabelige såvel som samfundsteoretiske betragtninger over 

udviklingen af samfund og mennesker. 

 

Det fremgik eksempelvis af den engelske økonom og demograf Thomas Malthus’ (1766-

1834) værk An Essay on the Principal of Population, som i perioden 1798 til 1826 udkom i 

seks udgaver. Ud fra sine studier af den engelske befolkningsudvikling antog han, at 

menneskets og samfundets eksistensgrundlag aldrig ville kunne modsvare det fulde behov 

fra den menneskelige reproduktion. Til at udligne denne ubalance argumenterede han for, at 

naturen ville reagere med en selvregulerende effekt – den naturlige udvælgelse.28 Malthus’ 

tanker om udvælgelsen blev videreudviklet af sociologen Herbert Spencer (1820-1903), som 

gennem 1840-erne og 50-erne benyttede dem til at forklare hvordan elementer af ubestemte 

og homogene sammensætninger udviklede sig mod det heterogene og mere komplekse. I 

sine teorier forbandt Spencer udvælgelsestanken med begrebet ”survival of the fittest”; og 

                                                      
28 Jf. John P. Mckey et al., A history of Western Society, (Boston: Houghton Mifflin Company, 5. ed., 1995), s. 
763. 
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efterfølgende blev udvælgelse og egenskaber nøglebegreber i hans sociologiske 

betragtninger over kulturer og samfunds evolution.29 

 

Om end perspektivet var et andet, så var udvælgelse som en konsekvens af modsætninger 

mellem samfundets sociale klasser også et gennemgående tema i Karl Marx’ (1818-1883) 

analyser af dynamikkerne i den sociale udviklingsproces. Som det eksempelvis kom til udtryk 

i Das Kommunistische Manifest (1848) og Das Kapital I-II (1867/1885). Ifølge Marx var det 

kapitalistiske samfund baseret på en ulighed i forhold til produktionsforhold og fordeling af 

goder, hvorfor mennesker uvægerligt ville gruppere sig i sociale klasser med kamp mellem 

klasserne til følge. Sådanne klassebaserede modsætninger havde gennem historien været 

de væsentligste drivkræfter bag store samfundsforandringer, og disse ville uundgåeligt også 

føre til det kapitalistiske systems sammenbrud. De klassemæssige modsætningsforhold førte 

i Marx’ optik samfundet ud i en evig foranderlighed eller udvikling om man vil, der ville opløse 

institutioner og relationer som ellers blev anset som faste og uforanderlige.30 

 

Tankerne om udvælgelse, interessemodsætninger, kamp og evolution florerede således 

livligt, da Charles Darwin (1809-1882) benyttede dem som fundament for sine undersøgelser 

af forholdet mellem naturens væsner, deres udbredelse og deres forhold til omgivelserne. 

Inspireret af Malthus opererede Darwin med to former for ”overlevelseskamp”, nemlig i 

forhold til kampen mod andre arter og kampen mod naturen.31 I den sammenhæng talte 

Darwin i første omgang ikke om menneskers indbyrdes kamp, men ikke desto mindre 

rummede hans beskrivelser af naturen et filosofisk og metaforisk tilsnit, der nemt lod sig 

overføre til datidens samfund.32 Så nemt at han skulle få stor indflydelse på eftertidens 

samfundsvidenskabelige beskrivelser og undersøgelser af samfundet.33   

 

Sammenlignet med Aristoteles’ antagelse om naturens indretning, herunder dens væsners 

foranderlighed som værende formålsbestemt af guderne, indtog Darwin en mere mekanisk 

tilgang i sine bestræbelser på at undersøge, hvad der forårsagede naturens foranderlighed. 

Samme intentioner havde også biologen Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) haft, da han i 

1809 udgav værket Philosophie Zoologique. Lamarck lancerede heri en evolutionsteori, hvor 

                                                      
29 Jf. Heine Andersen, “Herbert Spencer”, in Klassisk og moderne samfundsteori, red. Heine Andersen & Lars 
Bo Kaspersen, (København: Hans Reitzels Forlag, 2000), s. 45-56. 
30 Jf. Hans Jørgen Thomsen, “Karl Marx”, in Når mennesket undrer sig: Vestlige tanker gennem 2500 år, red. 
Birgitte Rahbek, (Centrum, 2. udg., 1997), s. 287-298. 
31 Jf. Peter J. Bowler, “Malthus, Darwin, and the Concept of Struggle”, Journal of the History of Ideas, Vol. 37, 
No. 4 (1976), s. 631-650. 
32 Jf. Søren Mørch, Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, (København: Gyldendal, 3. udg., 1997), s. 261.  
33 Jf. Geoffrey Martin Hodgson, Economics in the Shadow of Darwin and Marx: Essays on Institutional and 
Evolutionary Themes, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006) s. 1-10. 
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han argumenterede for at tilegnede egenskaber kunne nedarves. Eksempelvis mente han, at 

giraffens lange hals kunne forklares med, at dens føde sad i trætoppene og at den derfor 

skulle strække halsen efter føden. Hvad enten egenskaberne var tilegnet gennem en bevidst 

prægning, miljøpåvirkninger eller tilpasning, ville disse kunne forplantes videre til 

efterfølgende generationer. Darwin var i sin udlægning af naturens tilpasnings- og 

forandringsproces også opmærksom på de nedarvede egenskabers betydning, idet han 

antog, at den naturlige udvælgelse ville påskønne egenskaberne så længe de var 

fordelagtige i forhold til artens overlevelse og ekspansion.34 Når Darwin talte om 

overlevelsesaspektet, som han tillagde en afgørende betydning for forandringsprocessen, 

var det som sådan ikke om den fysisk stærkestes ret til overlevelse, men om den bedst 

egnede i forhold til omgivelserne. Set i det perspektiv kan det siges, at Darwin med denne 

opfattelse af tilpasningsevnen tillagde naturen en iboende skabelses- og udviklingskraft, der 

opstod som følge af arternes evige kamp mod omgivelserne og hinanden.  

 

I indledningen til sin bog On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859) tog Darwin imidlertid flere 

forbehold for sine antagelser. Selv fremstillede han bogen som en samling af hypoteser 

baseret på naturvidenskabelige betragtninger over forskellige elementer af naturen. Men 

eftersom der var tale om betragtninger, som efter hans egen overbevisning ikke var uden 

fejlslutninger, advarede han indledningsvis mod for radikale fortolkninger af sine opdagelser. 

Derudover nævnte han ellers ikke noget om, hvordan hans værk skulle læses eller om de 

filosofiske fortolkninger hans værk åbnede op for. Når han søgte at forklare, hvad der havde 

forårsaget forandringer; hvorfor nogle arter havde gennemgået en forandring og andre ikke 

eller hvordan arterne forholdt sig til hinanden, kunne hans tekst, løsrevet fra den 

naturvidenskabelige kontekst, allegorisk læses ud fra et større samfundsmæssigt filosofisk 

sigte. Ved en sådan læsning var der trods Darwins formaninger, gødet grund for en langt 

mere radikal fortolkning af evolutionen og naturens udvælgelsesproces, som bragte Darwins 

teser tæt på Herbert Spencers betragtninger. Et eksempel herpå finder man i Darwins 

beskrivelse af forholdet mellem forskellige hvedesorter, som ifølge Darwin en hård og 

ubarmhjertig kamp:  

 

[…] the struggle almost invariably will be most severe between the individuals of the 

same species, for they frequent the same districts, require the same food, and are 

exposed to the same dangers. In the case of varieties of the same species, the 

struggle will generally be almost equally severe, and we sometimes see the contest 

                                                      
34 Eva Jablonka & Marion J. Lamb, Epigenetic inheritance and evolution: the Lamarckian dimension, 
(Oxford: Oxford University Press, 1995), s. 8. 
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soon decided: for instance, if several varieties of wheat be sown together, and the 

mixed seed be resown, some of the varieties which best suit the soil or climate, or are 

naturally the most fertile, will beat the others and so yield more seed, and will 

consequently in a few years quite supplant the other varieties.35 

 

Altså jo mere arterne ligner hinanden jo større ville truslen være mod den enkelte arts 

overlevelsesgrundlag. Læses denne beskrivelse af hvedesorter i en bredere naturfilosofisk 

forstand, ville ræsonnementet for mennesket betyde, at en eventuel overlevelseskamp ikke 

blot skulle forventes fra naturens side men også fra egne artsfæller. En allegori Niall 

Ferguson, som tidligere nævnt, lidt over hundrede år senere kunne bekræfte efter at have 

taget et tilbageblik på menneskets historie gennem det 20. århundrede.   

 

På baggrund af betragtningerne over hvedekornene mente Darwin endvidere, at den bedst 

egnede, hvad enten det ville være i forhold til tilpasning til et givent miljø eller fertiliteten, ville 

afgøre sortens overlevelse og udbredelse. I forlængelse heraf fremhævede Darwin den 

geografiske isolation, som en vigtig faktor for stedets arter og deres egenskaber. I 

afsondrede områder ville den naturlige udvælgelse således forme arterne efter 

omgivelserne, hvilket ville resultere i små variationer indenfor de enkelte arter. Geografisk 

isolation ville med andre ord frembringe altovervejende ensartede og homogene arter. 

Endvidere ville arterne her være udviklet i en sådan grad af samhørighed og 

overensstemmelse med det pågældende steds levevilkår, at der ville være skabt et 

harmonisk balanceforhold mellem miljø og arternes udformning og udbredelse. Den balance 

ville bevirke, at udefrakommende i princippet ikke ville have de store chancer for at slå rod. 

 

Som udgangspunkt lå Darwin på linje med oplysningsfilosoffernes antagelse om forbindelsen 

mellem det stedlige miljø og stedets arter. Det vil sige, at et givent steds oprindelige arter 

principielt skulle være de bedst egnede til at leve de pågældende steder, men den antagelse 

anså Darwin mest af alt som et udgangspunkt for hvordan det forholdt sig. Når han ikke 

antog dette forhold som definitivt, skyldes det, at naturen havde vist ham flere eksempler på 

arter, som havde formået til at sprede sig til nye områder. Spørgsmålet var derfor, hvordan 

man med baggrund i tankerne om den naturlige udvælgelse kunne forklare, at arter kunne 

sprede sig til nye område. Darwin ræsonnerede sig i den forbindelse frem til, at en sådan 

                                                      
35 Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 
Races in the Struggle for Life. (London: John Murray, 1859) s. 75, lokaliseret d. 18.03.2011, http://darwin-
online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F373&pageseq=90 

http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F373&pageseq=90
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udbredelse kun var mulig fordi de udefrakommende var i besiddelse af en eller anden form 

for fordel, der gjorde dem i stand til at overleve i nye omgivelser.36  

 

Ræsonnementet ledte Darwin frem til overvejelser om forholdet mellem immigration og 

overlevelse. Her stødte han på spørgsmålet om, hvordan en immigration af nye arter ville 

påvirke bestanden af de oprindelige arter. Som udgangsposition antog han, at enhver art 

ville bestræbe sig på territorial udbredelse, hvilket i sagens natur ville bringe arter i konflikt 

med hinanden. Det var der ifølge Darwin dog ingen grund til at begræde, idet kampen ikke 

var uophørlig, men en der bare kom af og til. I stedet kunne man glæde sig over, at der i 

naturens kamp ikke herskede nogen frygt, ligesom døden som oftest faldt hurtigt. Når det var 

overstået kunne den sunde sejrende art leve lykkeligt, og følge dens naturlige instinkt til at 

ekspandere i antal og territorium.37 Der var med andre ord ikke noget sentimentalt ved 

naturens foranderlighed, ligesom dens orden og cyklus var en større helhed som mennesket 

blot var en del af. Ud fra de betragtninger lød konklusionen på hans overvejelser omkring 

naturens arter og forholdet til migration:  

 

We may conclude, from what we have seen of the intimate and complex manner in 

which the inhabitants of each country are bound together, that any change in the 

numerical proportions of some of the inhabitants, independently of the change of 

climate itself, would most seriously affect many of the others. If the country were open 

on its borders, new forms would certainly immigrate, and this also would seriously 

disturb the relations of some of the former inhabitants.38 

 

Åbne grænser ville altså betyde, at det udefrakommende ville kunne medføre betydelige 

forstyrrelser for om ikke alle så i hvert fald nogen af stedets oprindelige arter. Taget i 

betragtning af hans foregående overvejelser om naturens kamp, var det store spørgsmål, 

hvem der havde de bedste chancer for at overleve. Spørgsmålet besvarede Darwin med en 

illustration af forholdet mellem en ulveflok og dens levegrundlag. Ulve kan nedlægge deres 

bytte ved brug af snuhed, styrke eller gennem samarbejde – alt efter hvilke dyr der skal 

jages. Men ændredes levegrundlaget, så der er mindre variation af bytte til rådighed og 

ulvene kom i bekneb for føde, var Darwin ikke i tvivl om, hvem der ville overleve. Det ville de 

mest omstillingsparate og klogeste af ulvene, og på den måde ville naturen udvælge netop 

de ulve som var bedst egnede til overleve under de givne omstændigheder.39 Essensen i 

                                                      
36 Ibid., s. 78. 
37 Ibid., s.79 
38 Ibid., s.81  
39 Ibid., s.90 
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Darwins lære var med andre ord at fare, og i værste fald artens udryddelse, lurede overalt. 

Evolutionær stilstand var altovervejende et negativt tegn og måtte en art afstå territorium var 

det på grund af dens svaghed i forhold til naturens udvælgelse. Naturen ville til hver en tid 

belønne den bedst tilpassede og mest omstillingsparate art, som derfor også principielt ville 

være den numerisk største og geografisk mest udbredte.  

 

Med hensyn til de menneskelige stammer og racer så adskilte de sig, ifølge Darwin, ikke 

synderligt fra den øvrige naturs udviklingsproces. I The Descent of Man and Selection in 

Relation to Sex fra 1871, argumenterede han for at mennesket nedstammede fra en og 

samme type, hvorefter det gennem en tilpasning havde haft forskellige fysiske, sociale og 

kulturelle udviklingsforløb. Trods forskellighederne, antog Darwin, at alle mennesker 

grundlæggende besad de samme egenskaber og potentialer for udvikling – blot var det et 

spørgsmål om hvad de pågældende omgivelser krævede og derfor stimulerede.40 Denne 

tilgangsvinkel fik Darwin til at påpege fundamentale vanskeligheder ved raceterminologien. 

Principielt fandt han racetermen ønskelig at benytte, men i praksis fandt han begrebet 

ubrugeligt, da generaliseringerne enten var for snævre eller så brede, at de kom til at rumme 

for store variationer indenfor de enkelte grupperinger. Derudover påpegede han, at hvis alle 

forskelle blev sammenholdt, ville man på tværs af de synlige forskelle, kunne finde mange 

mentale ligheder indenfor kunst, musik, beklædning, udsmykning etc. Efter Darwins 

overbevisning var det usandsynligt, at forskellige menneskegrupper skulle kunne have 

tilegnet sig sådanne fællestræk uafhængigt af hinanden. I stedet så han lighederne som et 

vidnesbyrd om menneskets fælles ophav og dermed som en kilde til indsigt i menneskets 

tidligste historie før de spredte sig over kloden.41 

 

Hvad menneskets og stammers udbredelse angik, mente Darwin, at mennesket fulgte 

samme udvælgelsesprincip som han havde forelagt i On the Origin of Species. Det betød, at 

vilde stammer nødvendigvis ville bukke under, når de mødte højere udviklede civilisationer, 

idet de som vilde endnu ikke havde udviklet samme evner til at omstille sig og tilpasse sig til 

nye forhold. Ved den lejlighed understregede han, at når reduktionen af en svagere 

befolkningsstamme først var begyndt, ville der som hovedregel være tale om en proces, hvor 

stammens endeligt var uundgåeligt.42 Nu var det imidlertid ikke kun råstyrke, der afgjorde 

menneskets overlevelsesevne – bløde egenskaber som kærlighed, sympati og omsorg for 

sine nærmeste var ifølge Darwin mindst lige så vigtige. Disse egenskaber kunne dog ikke 

                                                      
40 Charles R. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, vol.1, (London: John Murray, 
1871) s. 35, lokaliseret d. 18.03.2011, http://darwin-
online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.1&viewtype=text&pageseq=1 
41 Ibid., s. 226-233. 
42 Ibid., s. 238. 

http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.1&viewtype=text&pageseq=1
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omfatte hele arten, men måtte nødvendigvis begrænse sig til en mindre gruppe eller 

samfund. Det frugtbare ved disse egenskaber var, at de gjorde det muligt at foretage 

moralske følgeslutninger af deres handlinger. Ligeledes gjorde de det muligt at 

sammenholde fortid, nutid og fremtid, således at erfaringer kunne bearbejdes for 

efterfølgende at danne grundlag for valg af fremtidige handlinger.43  

 

At yde omsorg for sine medmennesker havde ydermere en positiv indflydelse på 

menneskets psykiske velbefindende, da det stimulerede menneskets følelse af at være 

lykkelig. Da mennesket altid vil bestræbe sig mod den højst mulige lykke, ville 

bestræbelserne automatisk sætte moralske standarder for gode og dårlige handlinger. På 

den måde ville omsorgen via menneskets stræben efter lykke blive del af et overordnet gode 

for samfundet. Mens lavere udviklede civilisationer var præget af flere forkerte beslutninger 

og dårlige vaner, var et højere udviklede samfund kendetegnet ved vaner og beslutninger 

med et socialt sigte. I de civiliserede samfund, hvor omsorgen var en del af menneskets 

bevidsthed, ville den moralske samvittighed således være en rettesnor for såvel individets 

som samfundets valg af sociale handlinger. På den måde ville den naturlige udvælgelse, 

gennem menneskets stræben efter lykke, påskønne den sociale omsorg for dets artsfæller.44  

 

De sociale egenskabers betydning ændrede dog ikke Darwins grundlæggende ide om den 

bedst egnedes overlevelse. Menneskets høje udviklingsniveau var netop nået gennem 

eksistenskampen, og hvis ikke mennesket ville degenerere måtte det, uanset eventuelle 

mindre behagelige konsekvenser, aldrig ændre på den fri og åben konkurrence. Det ville blot 

være til fordel for de mindre egnede og dermed ville man modsætte sig naturens 

udvælgelsesprincip. I stedet skulle naturens udvælgelsesprincip gå sin gang, så ville 

menneskets moralske og social normer automatisk følge med i takt med dets udvikling. Det 

fik afslutningsvis Darwin til at fastslå, at uanset menneskets mentale og moralske niveau, så 

havde ethvert menneske i dets kropslige ramme på den ene eller anden måde aftrykket af 

dets lavere oprindelse.45 

 

Mennesket havde altså samme udgangspunkt, men ikke samme udviklingsniveau. På den 

baggrund er det forståeligt, hvorfor Gould fremstiller Blumenbachs æstetiske hierarkisering i 

en pyramideform – for selvom hverken Blumenbach eller Darwin konkretiserede en 

illustration af en sådan hierarkisering, så var det sådan deres tanker og iagttagelser reelt set 

                                                      
43 Charles R. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, vol.2, (London: John Murray, 
1871) s. 391, lokaliseret d. 18.03.2011, http://darwin-
online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.2&viewtype=text&pageseq=1 
44 Ibid., s. 393-394. 
45 Ibid., s. 403-405. 
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kom til at fremstå. Trods Darwins egen tilbageholdenhed forandrede hans naturbeskrivelse 

og hypoteser om naturens udvikling radikalt datidens samfunds- og menneskesyn. Ikke 

mindst fordi hans opdagelser gav de eksisterende klassifikationer af mennesket en ny og 

afgørende dynamik. Dynamikken opstod ved, at den kristne opfattelse af menneskets 

udviklingslinje med Darwins opdagelser blev vendt på hovedet. Det vil sige, at hvor 

menneskets udviklingshistorie ud fra kristendommens optik var blevet anskuet som en 

degeneration fra Guds idealbillede, afspejlede såvel mennesker som samfund ud fra Darwins 

ræsonnement deres grad af tilpasnings- og overlevelsesevner. Med denne tilgangsvinkel 

kunne mennesker og kulturer således indplaceres i forhold til en naturvidenskabelig 

fremadskridende udviklingshistorie.46 I en tid præget af behovet for en prognostisk fornuft, var 

dette selvsagt en nemmere og mere anvendelig klassificeringsmetode end den som kirken 

og kristendommen kunne byde på. 

 

Men det var ikke kun Darwin og naturvidenskaben, der udfordrede religionens udlægning af 

menneskets udviklingshistorie. Også den nationale identitet bidrog hertil. Tidligere havde 

kirken med dens monopol på fortolkningen af biblen haft nøglen til sandheden om 

menneskets placering i samfundet og universet. Med den nationale identitet blev der 

imidlertid givet adgang til en anden sandhed, som for lægmanden samtidig var en friere og 

mere håndgribelig forklaringsramme. Sammenlignet med kirkens forklaringsramme var den 

nationale identitets styrke, at den gav geografisk placering og bevidsthedsmæssig 

tilhørsforhold substans, ved at anerkende noget andet og anderledes som fremmede. Det vil 

sige, at det enkelte individ kunne spejle sin egen nationale identitet i det fremmedes 

anderledeshed, og sandheden om sig selv og de andre udgik dermed ikke længere fra 

kirkens fortolkning af biblens tekst; men fra en forståelsesramme det enkelte individ kunne 

trække på i det direkte såvel som indirekte møde med det fremmede.47 Med andre ord så 

blev mennesket med fremkomsten af den nationale identitet også på et bevidsthedsmæssigt 

plan en overordnet art spredt på forskellige typer af underkategorier.   

 

Med den nationale identitetsdannelse blev bevidstheden om at tilhøre en egenart således et 

væsentligt udgangspunkt i mødet med det fremmede. Men eftersom dette møde, ifølge den 

videnskabelige diskurs, også var en potentiel overlevelseskamp skulle kroppen både 

beskytte og beskyttes. Netop denne dualitet har den engelske sociolog Anthony Giddens 

(1938-) betegnet som en af modernitetens konsekvenser. Således var det et særligt 

                                                      
46 Jf. Felipe Fernández-Armesto, So, you think you’re Human, (Oxford: Oxford University Press, 2004), s. 64; 
Stephen Jay Gould, (2003), s. 356-367. 
47 Jf. Michael Harbsmeier, “Køn, nation og danskhed“, in Forskellige mennesker? Regionale forskelle og 
kulturelle særtræk, red. Inge Adriansen & Palle Ove Christiansen, (Ebeltoft: Skippershoved, 2002), s. 161-
184 . 
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kendetegn ved det moderne, at begreberne risiko og tillid, i takt med samfundets og 

modernitetens evige foranderlighed, kom til at indgå i et stadigt mere gensidigt forhold. For at 

kunne leve med foranderlighedens risici, var det med modernitetens udvikling nødvendigt at 

frembringe nogle faste fikspunkter, som kunne danne grundlag for en samfundsmæssig tillid 

og sikkerhed. Nødvendigheden for disse fikspunkter førte til en øget fokusering på kroppen, 

som gjorde den til objekt for en umiddelbar skelnen mellem det velkendte og det fremmede, 

hvilket ifølge Giddens medførte, at kroppen fra midten af 1800-tallet blev et centralt element i 

fremkomsten af en ”civil uopmærksomhed”.  

 

Civil uopmærksomhed er et begreb, som kommer fra Goffmanns ovennævnte analyser af 

stigmatisering. Med begrebet menes der, at individer, der falder indenfor den 

samfundsmæssige kropsnormalitet fremstår som velkendte og derfor tilskrives en så tilpas 

stor grad af social sikkerhed, at det omgivende samfund ikke tildeler dem fuld 

opmærksomhed. Omvendt vil individer, der med et kropsligt stigma fremstår som afvigende 

og anderledes, tiltrække det omgivende samfunds opmærksomhed, da de i kraft af deres 

afvigende fremtoning antages at udgøre en potentiel risiko for samfundets sikkerhed, 

stabilitet og normalitetsparametre. Risiko og anderledeshed blev på den måde koblet 

sammen, så afvigende karaktertræk automatisk tiltrak en samfundsmæssig 

opmærksomhed.48  

 

Det vil sige, at kroppen fra sidste halvdel af 1800-tallet udgjorde et vægtigt omdrejningspunkt 

for såvel de nationale som videnskabelige interesser. Forholdet mellem den moderne 

videnskab og den nationale identitet var, som det vil fremgå i afsnit 5, præget af 

modsætninger, som i en vis begrebslig forstand gjorde dem til to mere eller mindre 

modsatrettede udgangspositioner for datidens menneske- og samfundsopfattelser. Trods 

deres fundamentale modsætninger fandt videnskaben og det nationale et fælles 

interesseområde i afgrænsningen fra og kategoriseringen af anderledes og fremmede 

mennesker. I denne sammensmeltning af interesser blev kroppen inddraget i den nationale 

identitets autentiske, indadvendte og trygge fællesskabsfølelse, mens den af videnskaben 

blev inddraget i forbindelse med fremstillinger af en prognostisk fornuft baseret på en målelig 

og hierarkiske inddeling af mennesker og samfund.  

                                                      
48 Anthony Giddens, Modernitetens konsekvenser, (København: Hans Reitzel Forlag, 1999). 
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4. Metodiske overvejelser 

 

På baggrund af den historiske gennemgang af de til tider skiftende klassificeringer af 

mennesket vil følgende tese forfølges nærmere. Tesen går på, at det fra slutningen af 1800-

tallet blev muligt at basere en civil uopmærksomhed og tilhørende kropslig klassificering af 

det fremmede på baggrund af en sammenhængende videnskabelig og national optik. En 

optik hvori de to tankesæts fundamentale modsætninger fandt en så stor grad af 

kompatibilitet, at de kan siges at have udgjort en nationalvidenskabelig forståelsesramme til 

klassificering af det fremmede. Med den ramme fik kroppen som social 

klassificeringskategori både fasthed og fleksibilitet når det gjaldt aflæsning af menneskets 

nationale tilhørsforhold, udviklingsstadie samt fysiske og intellektuelle kapacitet.  

 

Til at belyse hvorledes den nationalvidenskabelige forståelsesramme med denne funktion og 

logik har haft en afgørende betydning for kroppens kommunikative funktion i det 20. 

århundrede, trækkes der i det følgende på kilder af videnskabelig og litterær karakter. 

Videnskaben vil i den sammenhæng blive repræsenteret ved den moderne antropologi, som 

den tog sig ud i Danmark fra begyndelsen af 1900-tallet. Som det ovenfor fremgik af 

Montesquieu og Rousseau var der tidligere foretaget betragtninger over mennesker og 

samfund, der i en vis udstrækning kan betegnes som antropologiske. Men det var først i takt 

med de naturvidenskabelige landvindinger, at antropologien i løbet af 1800-tallet udviklede 

sig som en egentlig positivistisk videnskab, baseret på iagttagelser af samfund og målinger 

af menneskekroppen.   

 

Efter først at have klaret sig for private midler blev antropologien i begyndelsen af 1900-tallet 

statsligt finansieret. Dette ændrer, ifølge etnograf Ole Høiris (1945-), dog ikke ved, at 

perioden 1860-1960 afspejler et sammenhængende og entydigt billede af den antropologiske 

videnskabs udvikling i Danmark.1 Set i det lys må antropologien antages at give et godt 

billede af den videnskabelige såvel som den samfundsmæssige gældende verdens- og 

menneskeopfattelse. Det kan måske forekomme iøjnefaldende, at der ikke indgår en analyse 

af periodens historieskrivning, da den ligeledes rummer talrige beskrivelser af det danske og 

det fremmede. Men sammenlignet med antropologiens fremstillinger er konteksten for 

historiefaget en anden, eftersom historiefaget med dets professionalisering primært fik til 

opgave at kortlægge de danske rødder og den danske folkeånd.2 Gennem fortællingen om 

                                                      
1 Ole Høiris, Antropologien i Danmark: Museal etnografi og etnologi 1860-1960, (København: 
Nationalmuseets Forlag, 1986), s. 14. 
2 Jf. Kurt Villads Jensen, “Den hvide race og den danske jord”, Historie, bd.1, (1998), s. 91-103. 
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det danske folks historie var historieskrivning således med til at tilføre den nationale 

dannelsesproces historisk legitimitet og hermed også tillid til den danske identitet, stat og 

nation.  

 

Det kan selvfølgelig tilføjes, at alle statsfinansierede videnskaber direkte eller indirekte har 

været en del af nationaliseringsprocessen. Således påpeger Høiris også, at antropologiens 

objektive og videnskabelige resultater hovedsageligt blev brugt til ideologisk at understøtte 

en småborgerlig og nationalistisk samfundsopfattelse, mens den kun i ringe omfang blev 

inddraget i politisk definerede stats- og nationsopbyggende opgaver.3 Endvidere havde 

antropologien, i modsætning til historikernes fokus på nationens åndelige og historiske 

eksistens, opmærksomheden rettet mod mennesket og dets kultur, herunder kroppens 

iscenesættelse og samfundsmæssige position.  

 

I kraft af fokusforskelle fik antropologien derfor også en anden opgave end 

historieskrivningen – om end der kan siges at have været en vis forbindelse mellem de to 

områder. Antropologiens opgave gik kort fortalt ud på at bevise, at danskerne nu også var 

danske, gennem fremstillinger af en række kropslige og samfundsmæssige billeder af ”os” 

og ”de andre”. Med begreberne ”civilisation”, ”udvikling” og ”kultur” som parametre, blev 

umiddelbart ukendte samfund fremstillet på en måde så selv lægmanden kunne forstå disse 

samfunds underlegenhed og samtidig se sit eget samfunds herligheder.4 Lægmand skulle 

derfor oplyses om, at fremmede og umiddelbart ”kaotiske” samfund ikke skulle ses som et 

udtryk for kaos, men som et udtryk for det pågældende samfunds kultur og udviklingsniveau. 

Antropologien kom herved til at fremstå som videnskaben, der besad sandheden om os, 

omverden og de andre, hvilket var med til at give antropologien en betydelig rolle for såvel 

danskernes som europæernes selvforståelse.5  

 

Som modvægt til de antropologiske nedslag, inddrages enkelte af 1900-tallets 

toneangivende skikkelser i den danske litteratur, henholdsvis Thorkild Gravlund og Johs. V. 

Jensen. Litteraturen er en givtig kilde til at aflæse en given periodes mentalitet og 

samfundsmæssige strømninger, ikke mindst fordi den i denne sammenhæng ikke har været 

underlagt samme stringente krav om målbarlighed og bevisførelse som videnskaben. 

Karakteristisk for en væsentlig del af den danske litteratur fra første halvdel af 1900-tallet var 

                                                      
3 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 270-272. 
4 Jf. Michael Harbsmeier, “Kvindernes paradis, mændenes skærsild og hestenes helvede - om udvikling, 
kultur og civilisation set med ægyptiske øjne”, Den jyske historiker, nr. 66 (1994), s. 90-105. 
5 Jf. Hanne Veber, “At se den anden - fra etnohistorie til antropologikritik”, Den jyske historiker, nr. 66 
(1994), s. 79-89. 
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dyrkelsen af hjemstavnen, der knyttede nationalfølelsen tæt til forankringen i et lokalområde.6 

Dette aspekt gjorde sig især gældende i Thorkild Gravlunds forfatterskab og til en vis grad 

også hos Johs. V. Jensen. Som det vil blive belyst var der flere grundlæggende 

modsætninger mellem de to forfatterskaber. Så stor en fortaler Johs. V. Jensen var for det 

moderne samfunds udvikling og alle dets muligheder, mindst ligeså stor en modstander var 

Gravlund af selv samme samfund. Det hang blandt andet sammen med, at de indtog vidt 

forskellige udgangspositioner for deres samfundsopfattelse, men ikke desto mindre kom det i 

deres fremstillinger af det fremmede til flere bemærkelsesværdige sammenfald.  

 

Tidsmæssigt trækkes der en linje med afslutningen på Anden Verdenskrig, idet krigen med 

sociologen Zygmunt Baumans (1925-) ord blev den vestlige civilisations sammenbrud7 – og 

dermed også et sammenbrud for den anskuelse af mennesket som den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme legitimerede. Sammenbruddet var dog ikke 

ensbetydende med et decideret paradigmeskifte, og en række kildenedslag vil belyse, 

hvordan den nationalvidenskabelige forståelsesramme også spillede en betydelig rolle i 

efterkrigstiden. I den forbindelse kastes der et blik på, hvordan konstruktionen af UNESCO 

har påvirket udviklingen af multikulturalismen og måden hvorpå man i dag diskuterer det 

flerkulturelle samfund. Mens UNESCO vil bruges som udgangspunkt for en gennemgang af 

udviklingen indenfor videnskabens menneske- og kulturopfattelse, vil nedslag i forskellige 

tekster fra miljøet omkring den danske bevægelse mod EF samt i dele af den danske debat 

om det multikulturelle samfund vise, hvordan den nationale identitets forestillinger om 

bondesamfundet og det danske folks iboende autentiske fællesskab, i efterkrigstiden er 

blevet trukket frem for at markere forskellen mellem dansk og fremmed. Afslutningsvis vil der 

diskuteres, hvad den nyeste genteknologis kortlægning af menneskets vandring betyder i 

forhold til kroppen som et kommunikationsmedie for ophav og kulturel identitet, samt hvorvidt 

man ad den vej er ved at nærme sig en skillevej for den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes anvendelighed. 

 

Nedslagenes analytiske perspektiv er hentet fra de svenske etnologer Billy Ehns (1946-) og 

Orvar Löfgrens (1943-) kulturanalytiske søgeliste.8 På baggrund af tematiseringskategorierne 

kaos vs. orden, natur vs. kultur, samfund vs. det sociale landskab vil en analyse af 

nedslagene søge at afdække hvordan den nationalvidenskabelige forståelsesramme har 

                                                      
6 Jf. Thorkild Borup Jensen, “Danskhed i litteraturens kalejdoskop 1920-1990”, in På sporet af en dansk 
identitet, red. Flemming Lundgreen-Nielsen, (København: Spectrum, 1992), s. 211-212. 
7 Zygmunt Bauman, Holocaust og modernitet, (København: Hans Reitzels Forlag, 1994). 
8 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalys: ett etnologisk perspektiv, (Malmö: Gleerups Förlag, 1982), s. 27-
28. 
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dannet grundlaget for en række dikotomier, der gjorde det muligt at kropsliggøre det danske 

overfor det fremmede. 

 

Der har fra poststrukturalistisk side været rejst kritik af denne kulturanalytiske indfaldsvinkel. 

Kritikken har gået på, at de dikotomisk opstillede tematiseringskategorier har bidraget til at 

opretholde og cementere modsætningernes konventionelle status.9 Det vil sige, at man alene 

ved talen om de stereotypiske fremstillinger af det fremmede er med til at producere og 

reproducere dem. Omvendt kan det argumenteres, at fremstillingerne heller ikke kan ties 

ihjel, og ud fra den betragtning er det hensigten at indkredse og afdække deres idemæssige 

baggrund.  

 

Som sådan repræsenterer nedslagene altså ikke andet end netop den enkelte kildes 

opfattelse og beskrivelse af det fremmede. Men ses nedslagene og deres dikotomiske 

billeder i en helhed og i en samlet kontekst, dannes der et billede af, hvordan den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme gennem det 20. århundrede har inddraget kroppen 

som et objekt og en klassificeringskategori til identificering af det fremmede.  

                                                      
9 Jf. Fredrik Miegel & Fredrik Schoug: “Inledning”, in Fredrik Miegel & Fredrik Schoug, (1998), s. 7-19.  
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5. Det nationale og Darwin – Et umage par 
 

Som det ovenstående blev antydet var den herskende menneske- og samfundsopfattelse i 

det 19. og 20. århundrede under markant indflydelse af den nationale stats- og 

identitetsdannelse samt den moderne videnskabs – og ikke mindst naturvidenskabernes – 

opblomstring. Med videnskabens konsolidering, som institutionen med nøglen til sandheden 

om natur og samfund, udsprang der fra dens vokabular en organisk samfundsopfattelse, 

hvori der blev draget analogier mellem menneskekroppen og samfundet. Herved blev 

samfundsmæssige forskelle sammenlignet med de forskellige legemsdele og deres funktion, 

og som organisk metafor blev kroppen således et instrument til italesættelsen af den 

moderne stat og dens samfundsorganisation.1 Analogierne stoppede imidlertid ikke ved den 

metaforiske forbindelse mellem kroppen og samfundet, idet en række af de moderne 

medicinske termer som sundhed, sygdom, lys, luft og renlighed, også blev overført til mere 

generelle samfundsbeskrivelser.  

 

Fra lægevidenskabens og medicinens iagttagelser af byerne, var det på videnskabelig vis 

blevet kortlagt, hvordan det mørke, smudsige og urene havde medført sygdom og fordærv 

blandt bybefolkningen. Dermed lå iagttagelserne som sådan fint i tråd med forestillingerne 

om bondesamfundets fortræffeligheder, og man kunne få indtryk af, at sammenkoblingen af 

videnskabens vokabular med den nationale identitets forestillinger udviklede sig gnidningsfrit 

og uden nævneværdige modsætningsforhold. Det var dog ikke tilfældet.   

 

Hvad der i en vis forstand kan ses som en forlængelse af Rousseaus tanker om menneskets 

civilisatoriske udviklingslinje argumenterede Darwin således for, at mennesket skulle 

anskues som det højst udviklede dyr naturen havde frembragt. Selvom Darwin som førnævnt 

var forsigtig med at drage konklusioner forhindrede det ikke, at religiøse sind rundt omkring i 

Europa kom i kog. Ikke mindst fordi Darwins tanker og opdagelser kunne tolkes som en 

direkte udfordring til skabelsesberetningen og dermed kirkens monopol på forklaringen om 

menneskets oprindelse. Dette gav rundt omkring i Europa anledning til den såkaldte 

”abekat”-diskussion.  

 

Abekat-diskussionen gik heller ikke udenom Danmark, men tog altovervejende karakter af at 

være en reminiscens af den europæiske debat.2 Omvendt skal det dog ikke ses som et 

                                                      
1 Jf. Jes Fabricius-Møller, (2000). 
2 Jf. Jes Fabricius-Møller, ”Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900”, Historisk 
Tidsskrift nr. 100, (2000), s. 69-91. 
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udtryk for, at det danske åndsliv fandt Darwins tankesæt uproblematisk, for, som det senere 

vil fremgå, så var fortolkningen af Darwins teser genstand for en vis debat. Ser man i den 

forbindelse på den situation det danske samfund befandt sig i efter Darwins teser var blevet 

oversat til dansk i 1872, forekommer det derimod nærliggende at se både darwinismen og 

den moderne videnskab, som tankesæt, der i forhold til den danske nationale stats- og 

identitetsdannelse rejste andre og mere graverende spørgsmål end de abekat-diskussionen 

tog op. 

 

5.1. Dansk identitetsdannelse i lyset af Darwin 

  

Set i et historisk perspektiv har udviklingen af den danske identitet været en langstrakt 

proces, som der ikke kan sættes noget entydigt begyndelsestidspunkt på. Afgørende var 

dog, at der i løbet 1700-tallet skete en række samfundsmæssige forskydninger, der var med 

til at lægge kimen til hvad man kan kalde den moderne eller nyere danske selvforståelse. 

Baggrunden for den retning, udviklingen af den danske selvforståelse tog i denne periode, 

var primært socialt og sprogligt betinget. En væsentlig årsag hertil lå i helstatens 

administration, hvor arbejdssproget var tysk og embederne var derfor altovervejende besat 

af tysktalende. I takt med at det dansktalende borgerskab voksede sig større, voksede også 

kravet om en dansktalende administration, og kravet blev i 1776 hørt af den danske 

kongemagt med indførslen af loven om dansk indfødsret. Officielt betød loven, at embeder i 

helstaten skulle besættes af indfødte – det vil sige danskere. Udover hermed at 

imødekomme det danske borgerskabs ønsker, havde loven også til formål at udgøre et 

modtræk til den regionale nationalisme, som var begyndt at spire indenfor helstatens 

grænser. Som sådan havde indfødsretten til hensigt at fastholde helstatens strukturer, men 

eftersom resultatet blev en skarpere afgrænsning fra det tyske sprog og kultur, blev loven 

snarere begyndelsen på enden for den mere kosmopolitisk orienterede helstat.  

 

Set i det lys kan loven betragtes som en grundsten i den kontinuerlige udvikling af den 

danske identitet, sådan som den, trods sociale modsætninger indenfor det danske samfund3, 

tog sig ud fra sidste halvdel af 1700-tallet og frem til 1840-erne. I samme periode blev der 

ligeledes gennemført en række reformer indenfor landsbrugs- og undervisningsområdet,4 og 

sammen med indfødsretten skulle disse reformer vise sig at blive vigtige elementer i 

positioneringen og konsolideringen af bondesamfundet som identifikationsrammen for den 

                                                      
3 Jf. Eric Bernard Jensen, ”Dansk identitetshistorie”, Historisk Tidsskrift, bd. 92, Hæfte 2 (1992), s. 326-347. 
4 Jf. Claus Bjørn, Dengang Danmark blev moderne – eller historien om den virkelige danske utopi, 
(København: Fremad), 1998. 
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danske nationalfølelse. Konsolideringen tog for alvor fart i løbet af 1840-erne, som en 

udløber af de interne og eksterne spændinger, der fra begyndelsen af 1800-tallet prægede 

helstaten. For helstaten var denne periode en lang deroute. I 1807 bombarderede 

englænderne København, derefter fulgte statsbankerotten i 1813 og året efter måtte man 

afstå Norge. Derudover tiltog spændingerne mellem landets tysk- og dansktalende 

befolkning i landets sydlige hertugdømmer, hvilket i 1848 førte til treårskrigen. Efter at have 

trukket sig sejrrigt ud af opgøret mod det tyske oprør, blev slaget ved Dybbøl i 1864 til 

gengæld slaget, hvor presset på helstatens sammensætning kulminerede med tabet af 

Sønderjylland.  

 

Fra at være en anseelig europæisk magtfaktor blev den danske helstat på et halvt 

århundrede reduceret til en territorial lille og militær svag nationalstat. Bevidsthedsmæssigt 

gik denne udvikling ikke upåagtet hen. At være dansk i tiden efter 1864 var ikke det samme 

som under den kosmopolitiske helstat, hvorfor det også var nødvendigt med en 

omformulering af helstatens opfattelse af den danske identitet. Derfor er det også forståeligt, 

at eftertiden har benyttet devisen om ”Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes” til at beskrive 

ånden efter 1864. For devisen, som stammer fra et citat på en skuemønt der blev præget i 

anledning af en kunst- og industriudstilling i 18725, er en ganske rammende beskrivelse af, 

hvordan der bevidsthedsmæssigt blev søgt bagud i historien efter nye orienteringspunkter til 

grundlag for den danske nationalstats identitetsdannelse. Med de tidligere succesfulde tiltag 

indenfor landbruget og folkeoplysning var disse derfor oplagte udgangspositioner for en ny 

identitetsdannelse.  

 

Hertil blev der helt i overensstemmelse med positivismens krav om målbarhed søgt efter 

videnskabelige objektive beviser for det danske folks rødder i bondesamfundet. Den opgave 

blev i vid udstrækning tillagt historikerne, som med forbillede i den tyske historiker Leopold 

von Ranke (1795-1886) skulle afdække ”wie es eigentlich gewesen”. Med blandt andre N. F. 

S. Grundtvig (1773-1872) som en flittig historieskriver og fortaler for gårdmandsideologien 

frembragte han og andre historikerne, ud fra Rankes retningslinjer for videnskabelig 

historieskrivning, en række idealiserede forestillinger om bonden og bondesamfundet. 

Kendetegnede for disse forestillinger var, at bondesamfundet blev fremstillet med en aura af 

familiær tryghed, som sammen med middelmådighed, det jævne, jordbundethed og følelsen 

af bedreværd blev de bærende elementer i den danske identitet.6 Eller som historikeren 

                                                      
5 Jf. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sagde-dalgas-hvad-udad-tabes-
skal-indad-vindes/, lokaliseret d. 08.09.2011. 
6 Jf. Uffe Østergaard, Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel verden, 
(København: Rosinante, 1992), s. 55-58. 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sagde-dalgas-hvad-udad-tabes-skal-indad-vindes/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sagde-dalgas-hvad-udad-tabes-skal-indad-vindes/
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Søren Mørch (1933-) har beskrevet det, så blev folket og nationen ophøjet som det 

ypperligste, hvorved den danske nationalfølelse fik ”et umiskendeligt skær af 

selvtilstrækkelighed og snæversynethed.”7 

 

Til Søren Mørchs noget harske ordvalg kunne man spørge om det nu også kunne være så 

meget anderledes, når nu baggrunden for 1800-tallets nationale identitetsdannelse netop var 

økonomisk deroute, militære nederlag og territorial reduktion. Krisetider fordrer sjældent de 

store udadvendte tanker. Derfor synes det forståeligt og logisk, hvis der har været et behov 

for at søge nogle umistelige fikspunkter til at kunne genskabe grundlaget for en tillid og 

sikkerhed til det at være dansk. Udover de positive erfaringer fra landboreformerne var 

bondesamfundet, i kraft af dets håndgribelige tilknytning til jorden, yderst velegnet som 

idealbillede for forestillingerne om et oprindeligt dansk folk. Velegnet fordi den danske 

identitet herved fik tilført en vis essentialisme og autenticitet, ligesom der i kraft af det 

bagudskuende perspektiv blev skabt en form for kontinuitet, som kunne danne et fundament 

for nationens fremtidige identifikationsramme og udviklingsmuligheder. Sagt med andre ord 

så blev der med den nationale identitetsdannelses fokus på bondesamfundet, genskabt en 

sammenhæng mellem fortiden, nutiden og fremtiden, som var forsvundet med helstatens 

sammenbrud. 

 

Al essentialisme og autenticitet til trods, så var det, for den forsmåede nation som Danmark 

var efter 1864, ikke uproblematisk sådan uden videre at acceptere Darwins udviklingslære 

som et alment gyldigt princip. For accepterede man Darwins tese om den bedst egnedes 

overlevelse som et uomtvisteligt og videnskabeligt bevist faktum, så det unægteligt dystert 

ud for Danmark. Netop i det darwinistiske lys var der i slutningen af 1800-tallet da også 

fremkommet en udpræget tvivl til Danmarks fremtidige eksistensmuligheder.8  

 

Som det senere vil fremgå fik overlevelsesaspektet og det nationale en afgørende indflydelse 

på opfattelsen af kroppen og kropsprægningen. Men inden da vil der først blive kastet et blik 

på, hvorledes forholdet mellem den nationale identitetsdannelse og Darwins opdagelser 

krævede en filosofisk tilpasning. Et eksempel herpå finder man i filosoffen og teologen 

Harald Høffdings (1843-1931) udlægning af Darwins teser og den moderne videnskab. 

                                                      
7 Søren Mørch, Den sidste Danmarkshistorie, (København: Gyldendal, 1996), s. 91. 
8 Jf. Ove Korsgaard, Kampen om lyset – Dansk voksenoplysning gennem 500 år, (København: Gyldendal, 
1997). 
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5.2. Synteseskaberen  
 

Harald Høffding havde en livslang karriere som professor i filosofi ved Københavns 

Universitet og han nød i sin samtid stor international anerkendelse indenfor sit forskningsfelt. 

Af hans forfatterskab, der spredte sig vidt over det filosofiske område, blev flere værker 

oversat til tysk, engelsk, fransk såvel som til japansk og russisk.9 Ligeledes blev han en 

betydelig filosofisk inspirationskilde for atomfysikeren Niels Bohrs (1885-1962) filosofiske og 

erkendelsesteoretiske grundlag. Trods Høffdings betydning og omfattende forfatterskab har 

eftertiden imidlertid oftest yndet at fremhæve Georg Brandes (1842-1927), som den 

fremtrædende eksponent for det moderne gennembrud i Danmark. I kraft af hans polemiske 

karakter og hans position på dagbladet Politiken fremstår Brandes da også som en af de 

mest iøjnefaldende skikkelser indenfor datidens danske kultur- og åndsliv. Uden på nogen 

måde at forklejne Brandes, kan det dog forekomme noget tankevækkende, for ikke at sige 

en smule uretfærdigt, at eftertiden i den grad har stirret sig blind på Brandes. Dermed er der 

ikke levnet megen opmærksomhed til andre personligheder som eksempelvis Høffding, der i 

samtiden ellers blev anset som Brandes ligemand.10  

 

Umiddelbart havde Brandes og Høffding filosofisk en del til fælles. Begge var inspireret af 

positivismen, ligesom de begge nærede stor tiltro til den moderne videnskab og dens 

muligheder.11 Men hvor Brandes brugte de moderne tanker provokerende og 

debatskabende, lagde Høffding vægt på at fremstille de nye ideer i lyset af helhederne og 

sammenhængene i filosofiens verden.12 Ud af deres fælles passion for den moderne 

videnskabs landvindinger skulle der i slutningen af 1880-erne vise sig at fremstå to 

væsensforskellige fortolkninger af selv samme udvikling og opdagelser. Det filosofiske brud 

mellem de to prominente personligheder kom efter at Brandes i et forsvar for en aristokratisk 

radikalisme slog til lyd for den tyske filosof Friedrich Nietzsches (1844-1900) 

overmenneskefilosofi. Overmenneskefilosofien kunne næppe ligge længere væk fra 

Høffdings helhedsorienterede tilgang til de moderne tanker. Som en reaktion mod Brandes 

plæderede Høffding for en demokratisk radikalisme, som, grundlagt på humanisme og 

                                                      
9 Jf. Peter Thielst, Fem danske filosoffer fra det 19. århundrede: Henrich Steffens, Fredrik Christian Sibbern, 
Poul Martin Møller, Søren Kierkegaard, Harald Høffding, (Frederiksberg: Det lille forlag, 1998), s. 39-44. 
10 Jf. Anathon Aall, Filosofi i Norden til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og 
Finland, Danmark og Norge, bd.2, (Oslo: Kristiania, 1919), s. 172-174. 
11 Jf. Ove Korsgaard, (1997), s. 241-242. 
12 Jf. Harald Beyer, Nietzsche og Norden, bd. 1, (Bergen: Universitetsforlaget, 1958), s. 68-86; Jan Faye, Niels 
Bohr: His Heritage and Legacy. An Anti-realist View of Quantum Mechanics, (London: Kluwer Academic 
Publishers, 1991).  
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kristendom, repræsenterede et menneskesyn, der havde den brede befolkning og 

fællesskabets bedste for øje.13 

 

I modsætning til den radikale Brandes udgjorde hensynet til fællesskabet et helt centralt 

aspekt i Høffdings arbejde, hvilket blandt andet højskoleforstanderen Holger Begtrup (1859-

1937) positivt fremhævede i sin bog, Det danske Folks Historie i det nittende Aahundrede fra 

1914. I forbindelse med Begtrups gennemgang af udviklingslærens udbredelse i Danmark 

blev Høffding således beskrevet som: “... den Mand, som har størst Fortjeneste af en 

forsvarlig Oplysning om den engelske Udviklingslære.”14 Hvad forsvarligheden bestod i, 

præciserede Begtrup desværre ikke nærmere, men et godt gæt kunne være, at Høffding, i 

kraft af sin fokus på helhederne og fællesskabets bedste, formåede at danne en slagkraftig 

modvægt til de mere rabiate fortolkninger af udviklingslæren. Det gælder ikke mindst når 

fortolkninger rettede sig imod kristendommen og den kontekst hvori den nationale identitet 

tog form.  

 

Eksempelvis pointerede Høffding, at Darwin aldrig havde talt imod eksistensen af en 

guddommelig skaber. På det grundlag mente Høffding ikke, at darwinismen og 

kristendommen udelukkede hinanden, hvorfor der heller ikke var belæg for at opfatte 

darwinismen som en ukristelig verdensopfattelse.15 Der var ifølge Høffding med andre ord 

grænser for, hvor revolutionerende og radikalt Darwins opdagelser skulle fortolkes. En 

lignende moderation slog han til lyd for, da han i tobindsværket Den nyere Filosofis Historie 

fra 1885 diskuterede Darwins tese om den bedst egnedes overlevelse. I den sammenhæng 

hæftede Høffding sig ved Darwins formulering om, at en art som udviste empati og omsorg 

over for hinanden til enhver tid ville være bedre stillet i tilværelsens kamp, end arter der var 

disse egenskaber foruden.16 Med fremhævelse af netop dette aspekt blev den rå fortolkning 

af ”survival of the fittest”, alles kamp mod alle, i Høffdings udlægning betragteligt modificeret. 

Nok så interessant set fra en dansk synsvinkel, faldt Darwins tanker samtidig pænt i tråd 

med den grundtvigianske ide om et samfund, hvor få har for meget og færre har for lidt.  

 

Høffding stoppede imidlertid ikke der, men forsatte i samme spor i sine fortolkninger af 

Darwins overvejelser omkring overlevelsesevnen og territorial udbredelse. Selvom han i den 

sammenhæng ikke eksplicit forbandt disse til den nationale identitetsdannelse, forekommer 

det i lyset af hans helhedstænkende og fællesskabsorienterede tilgang til filosofien ikke 

                                                      
13 Jf. Harald Beyer, (1958), s. 72.  
14 Holger Begtrup, Det danske Folks Historie i det nittende Aarhundrede, bd. 4, (København: Nordisk Forlag, 
1914), s. 438. 
15 Harald Høffding, ”Charles Darwin”, Studentersamfundets Smaaskrifter, 5. hf. (1889), s. 3-39. 
16 Harald Høffding, Den nyere Filosofis Historie, bd. 2, (København: P. G. Philipsens Forlag, 1895), s. 411. 
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usandsynligt, at Høffding har haft den nationale situation for øje. Således understregede han, 

at der ifølge Darwins teser ikke var noget negativt forbundet med territorial afgrænsning og 

begrænsning. Snarere tværtimod, for som Høffding formulerede det: 

  

Det tredie Faktum ligger i Arternes geografiske Udbredelse, der bedst forstaas ved at 

antage, at forskellige Former og Egenskaber hos beslægtede Væsener ere opstaade 

ved Stammens Udbredelse over Strækninger af forskellig Beskaffenhed. At de lavest 

staaende Væsener ere de videst udbredte, forklares ved, at deres Frø og Æg er 

smaa og vel skikkede til at føres vidt omkring af Vand og Strøm.17 

 

Essensen i dette faktum var med andre ord, at jo mere udbredt en stamme er, jo 

laverestående ville den være, hvilket nødvendigvis måtte betyde at en gruppe, der holdt sig 

inden for et begrænset område ville være tilsvarende højerestående. Om end Darwin kunne 

læses sådan, så var det ikke desto mindre noget af en kreativ – for ikke at sige eklektisk - 

fortolkning af Darwins tanker om arternes geografiske udbredelse. Ikke mindst fordi der i 

forlængelse af denne fortolkning yderligere kunne udledes, at der i Darwins 

overlevelsestanke ikke lå en indbygget logik om en stammes altdominerende magt over 

andre stammer eller om den stærkestes overlevelse. Med lidt behændighed fik Høffding på 

den måde vendt den radikale fortolkning af ”survival of the fittest”, som den stærkestes ret til 

overlevelse, om ikke på hovedet så i hvert fald 90 grader. Således kom fortolkning af Darwin 

til at passe ind i Høffdings generelle afstandtagen fra overmenneskefilosofien og den rå 

overlevelsestanke. Herved passede hans fortolkninger af Darwins teorier fint ind i en 

organisk samfundsbeskrivelse, der med fordel kunne føres over på baggrunden for den 

danske nation og nationalstats udformning. 

 

Ud fra et dansk småstats-perspektiv må det siges at have været en ganske fordelagtig 

udlægning, da der herved ikke var noget problematisk i at være et geografisk lille land med 

en tilsvarende lille befolkning. Tværtimod kunne afgrænsningen, sammen med det faktum at 

Danmark stadig eksisterede, ses som et udslag af at befolkningen tilhørte en stærk og 

højtudviklet stamme eller nation om man vil. For som Høffding fremhævede, havde Darwin 

selv påpeget, at det kun var de laveste stammer, som af mangel på eget territorium lod sig 

”føre vidt omkring”. Og trods alt besad Danmark et eget afgrænset territorium og danskerne 

måtte derfor ikke regnes for at være en lavere stamme.  

 

                                                      
17 Ibid., s. 406. 
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At afgrænsningen var fremtvunget af afståelser og nederlag var, ifølge Høffdings udlægning 

af darwinismen, for så vidt heller ikke noget problem. Blot skulle man tage ved lære af sine 

erfaringer, eller som han skrev:  

 

Man må holde fast i, at de Egenskaber og Evner, som den Naturlige Udvælgelse 

fremelsker, ikke blot ere saadanne, som ere til Bedste for det enkelte Individ, men 

ogsaa saadanne som ere til Bedste for hele Gruppen eller Arten. Hos 

Sammenslutninger, vilde de Individer, der fandt størst Behag i Selskab med andre, 

lettest undgaa Farer.18 

 

Eftersom den nationale identitetsdannelse opstod i tomrummet efter helstatens 

sammenbrud, bar den nationale identitetsdannelse præg af den evigt lurende risiko, der også 

kendertegner modernitetens tankegang. Hvor risikoen i det før-moderne var en evig venten 

på dommedagens kommen, kunne dommedagen ifølge modernitetens optik indtræde 

øjeblikkeligt – hvad erfaringerne fra helstatens sammenbrud med al tydelighed havde 

understreget. Ses Høffdings udlægning af darwinismens udviklingslære i den kontekst, skulle 

Danmark og danskerne altså tage ved lære af tabene og nederlagene, og benytte disse 

erfaringer til at være rustet bedst muligt i naturens udvælgelsesproces. Historien og 

udvælgelsen havde gennem 1800-tallet talt deres tydelige sprog: At omgås andre nationer 

var uvilkårligt forbundet med risici, og for danskerne var læren, at de territorialt som 

magtmæssigt ikke skulle være de store. 

 

Herved formåede Høffding i kraft af sin helhedsorienterede tilgang til filosofiske 

problemstillinger at finde en fleksibilitet i fortolkningen af Darwins opdagelser, så de blev 

kompatible i forhold til den nationale kontekst og dagsorden. Som sådan kan den 

ansvarlighed, som Begtrup tillagde Høffding, muligvis findes i hans bestræbelser på at få 

gjort den nationale identitetsdannelse indadvendte fokus afstemt med Darwins tanker. Til at 

imødekomme og undvige modernitetens risici synes darwinismen med Høffdings 

mellemkomst således at have stemt fint overens med hvad historikeren Uffe Østergaard 

(1945-) har betegnet som et grundtvigiansk bidrag til den danske selvforståelse; nemlig 

egenskaben til at kunne lade sig tage til takke og være nøjsom.19 Mens det med disse 

egenskaber måske har været nemmere rent mentalt at forholde sig til at have en 

dommedagstrussel hængende over hovedet, var egenskabernes anvendelighed noget mere 

                                                      
18 Ibid., s. 411. 
19 Uffe Østergaard, Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel verden, 
(København: Rosinante, 1992), s. 62-63. 
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tvivlsomme i konfrontationen med en reel trussel. Det var med andre ord ikke nok at have 

sindet i orden, hvis kroppen var en slattenpind.  

 

5.3. Kroppen mellem det nationale og videnskabelige  

 

Som Høffding antydede i sin fortolkning af Darwins arbejde, var den evigt lurende risiko for 

alskens farer, en faktor ethvert samfund til hver en tid måtte forholde sig til. Mens risikoen 

kun i et begrænset omfang influerede på selve indholdet af den danske identitet, spillede den 

til gengæld en væsentlig rolle i den danske identitets forhold til kropsopfattelsen og 

kropsprægningen. Det forhold var så at sige som et andet Janus-ansigt. På den ene side 

havde den nationale identitetsdannelse genskabt et mentalt tillids- og sikkerhedsmæssigt 

grundlag for den danske selvopfattelse, men på den anden side var det uomtvisteligt, at 

kroppen skulle være parat til at møde og overleve de risici omverdenen måtte byde på.  

 

Som et smerteligt håndgribeligt bevis herpå stod nederlaget i 1864. Hvis det var noget krigen 

havde gjort klart, så var det, at det danske modersmåls skønne stemme og dets unikke ånd 

var et aldeles utilstrækkeligt forsvar, når det stod overfor en veltrænet hær med 

langtrækkende kanoner og bagladergeværer. At den dansk/tyske grænse herefter gik ved 

Kongeåen var en påmindelse om den stærkestes ret til at bestemme grænsedragningen. I 

den forstand var Kongeåsgrænsen et symbol på det danske folks manglende parathed, 

ligesom den understregede, at omverden var en farlig, men uundgåelig med- og modspiller 

som Danmark og danskerne måtte forholde sig til. Set ud fra et kropsligt aspekt kunne man 

derfor ikke tillade sig samme snævre indadvendthed og væren-sig-selv-nok som den 

nationale identitetsdannelse var baseret på. Dertil var omverden ganske enkelt for farlig. Hvis 

dansken skulle gøre sig forhåbninger om at fremstå som en overlevelsesdygtig og værdig 

repræsentant for nationen, måtte der sættes ind med en omfattende træning og disciplinering 

af danskens krop.  

 

Efter 1864 fik visheden om de udefrakommende farers risici da også en betydelig indflydelse 

på de paroler hvorunder kropsprægningen blev lanceret. Eksempelvis lød mottoet for Dansk 

Skytte-Tidende i 1887: ”Folket i Vaaben som Fredens Vagt, som Rettens Forsvarer, til Ret 

bliver til Magt”. Mottoet taler sit tydelige sprog om vigtigheden af den fysiske parathed som et 

præventivt tiltag til at imødekomme eventuelle udefrakommende risici. Et tilsvarende 

budskab var blevet givet tre år tidligere, da den lingske, hvad der også kaldes den svenske, 

gymnastik hin november morgen i 1884 blev præsenteret på Vallekilde Højskole under 

ordlyden: ”Danmark uden læ af bjerge, vi vil dig styrke og værge”. Selvom det måske 
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umiddelbart lyder mindre voldsom end ”Folket i våben som fredens vagt”, så var budskabet 

som sådan det samme. Nemlig at fysisk styrke og beherskelse af kroppen var et afgørende 

aspekt for landets og individets videre overlevelse. 

 

I bestræbelserne på at være bedst muligt rustet skulle kroppen naturligvis også trænes og 

præges efter de til hånde havende bedste metoder. Det ville med andre ord sige, metoder 

baseret på den moderne videnskabs principper eftersom en sådan kropsprægning alt andet 

lige måtte forventes at være den bedste garant for kroppens parathed. Ud fra det perspektiv 

blev den lingske gymnastik, i kraft af dens videnskabeligt baserede, rationelle og æstetiske 

kontrollerende tilgang til kroppen, antaget for at være den bedst egnede kropsprægning til 

optimering af bondesamfundets fysiske parathed.20 Sat på spidsen så skulle den lingske 

gymnastiks træningsmetoder altså tilføre danskerne en parathed, der kunne opveje fraværet 

af de beskyttende bjerge.  

 

Udover at skulle øge paratheden fungerede idræts- skytte- og riffelforeningerne som, hvad 

de svenske etnologer Billy Ehn, Orvar Löfgren og Jonas Frykman (1942-) kalder, en arena 

for nationale mikroprocessorer.21 Forstået på den måde at udover at skulle højne den fysiske 

parathed hos det enkelte individ såvel som for den generelle samfundskrop, fungerede 

foreningerne også som forum til udbredelse af den nationale identitet til den brede 

befolkning. Idræt, hvad enten det drejede sig om gymnastik eller riffelskydning, var altså 

mere end blot for kroppens egen skyld. Det var også et redskab til at sprede og konsolidere 

den nationale forståelsesrammes forestillinger om det nationale og dets kamp for 

overlevelse. En sund sjæl i en sund krop blev i den forstand ensbetydende med både at 

være fysisk parat til at møde omverdens udfordringer og at være mentalt udrustet med 

kendskabet til sin nationale identitet. 

 

Kroppen skulle på den måde præges til at kunne efterleve de nationale og de videnskabelige 

parametre, og i den sammenhæng blev den underlagt de modsætningsforhold som prægede 

den nationalvidenskabelige forståelsesramme. Som det vil fremgå af de følgende kilder 

gjorde noget tilsvarende sig gældende i de forskellige klassificeringer af det fremmede og det 

danske. Ligeledes vil det blive belyst, at modsætningerne i den forbindelse ingenlunde blev 

ophævet, snarere kom det med kroppens mellemkomst til en fleksibilitet og syntese, som 

den Høffding fik frembragt ved at afstemme naturvidenskabens og den nationale identitets 

modsætninger. Indenfor den nationalvidenskabelige forståelsesramme, blev det rette 

udseende, den rette kropsbeherskelse, tilknytningen til bondesamfundet samt tilknytningen til 

                                                      
20 Jf. Ove Korsgaard, (1982); Niels Kayser Nielsen, (1993). 
21 Billy Ehn, Orvar Löfgren & Jonas Frykman, (1993), s. 221. 
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et geografisk område, således korresponderende parametre for mennesker og samfunds 

indplacering i racehierarkiet.  
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6. Urdansk autenticitet 

 

Som overskriften indikerer, vil de nedenstående historiske kilder illustrere en forventning om, 

at det iblandt datidens bondesamfund var muligt at kortlægge en autentisk og oprindelig 

dansk urbefolkning. Således forventedes det, at denne befolkningsgruppe rummede en 

essentiel kerne af det oprindelige og særligt danske, som kom til udtryk i et sæt fysiske 

karakteristika. Eksemplificeret ved antropologen Hans Peter Steensby (1875-1920) og 

forfatteren Thorkild Gravlund (1879-1939), vil det vises hvorledes dette forventede 

sammenfald mellem kropsudformning og bondesamfund, lod sig afspejle i fremstillinger af 

det danske og det fremmede. Selvom Steensby og Gravlund grundlæggende havde 

forskellige hensigter med deres fremstillinger af den danske urbefolkning, fremstår der en vis 

konsensus i deres indfaldsvinkel til og beskrivelser af hvad der var dansk og ikke-dansk. Det 

vil sige, at hvad enten der var tale om en videnskabelig undersøgelse af den danske 

befolkning eller folkloristiske beskrivelser, blev slutresultatet en bekræftelse af de nationale 

idealbilleders berettigelse. 

 

6.1. Antropologiske betragtninger over det danske folks udvikling 
 

I kraft af sin position som professor i geografi havde H. P. Steensby fået plads i ”Den 

antropologiske komité”, som i 1904 blev oprettet af generallæge Hieronymus Laub, professor 

Harald Westergaard og politilæge Søren Hansen. Med statslig finansiering fungerede 

komitéen frem til 1938, hvor den blev institutionaliseret med oprettelsen af instituttet for 

arvebiologi og eugenik på Københavns Universitet.1 Af de indledende bemærkninger til 

komitéens første publikation fremgik det, at komitéens overordnede formål var; “at 

tilvejebringe hidtil savnede Kendskab til vort Folks Legemsbygning og øvrige fysiske Forhold 

ved Masseundersøgelse”.2  

 

Med dette udgangspunkt skulle der gøres rede for de sociale vilkårs indflydelse på 

befolkningens leveforhold og legemsbygning. Raceejendommeligheder blev i den 

sammenhæng sat i forbindelse med hygiejniske og økonomiske forhold, hvorved komiteen 

mente at have sat sig ud over det, der blev betegnet som den rendyrkede raceantropologi. 

Ifølge komiteen var der hverken noget nyt eller revolutionerende ved disse undersøgelser, 

                                                      
1 Jf. Lene Koch, Racehygiejne i Danmark 1920-56, (København: Gyldendal, 1996), s. 134.  
2
 Jf. Hieronymus Laub, Harald Westergaard & Søren Hansen, “Indledende Bemærkninger”, in Meddelelser 

om Danmarks Antropologi, bd. 1, red. Hieronymus Laub, Harald Westergaard & Søren Hansen, 
(København: G. E. C. Gads Forlag, 1907-1911), s. 3. 
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idet tilsvarende undersøgelser var blevet foretaget i Sverige og Norge. Til gengæld havde 

resultaterne herfra understreget nødvendigheden af et dansk initiativ på området. Trods 

intentionerne om at lægge vægt på de sociale aspekter spillede racespørgsmålet dog 

alligevel en altafgørende rolle, idet komitéen fastslog, at den eksisterende viden om den 

fysiske udformning og raceforholdene i den danske befolkning var mangelfuld. Derfor anså 

komitéen det for nødvendigt at få den danske befolknings fysiske forhold undersøgt og belyst 

gennem målinger af befolkningens højde samt undersøgelser af hovedform, hår- og 

øjenfarve.  

 

Af de indledende bemærkninger fremgik det ligeledes, hvor i landet målingerne skulle 

foretages. Komitéens medlemmer skulle nemlig: “berejse saadanne Egne af Landet, hvor det 

kunne antages, at Befolkningen endnu var forholdsvis lidt berørt af den i den sidste 

Menneskealder foregaaende livligere Omflytning.”3 Sådanne egne af landet var for eksempel 

Øland og Gjøl sogne i Vendsyssel, Skals og Laastrup sogne mellem Nibe og Viborg, Skamby 

sogn på Nordfyn, Anholt samt Aadum og Stauning sogne i Vestjylland. Alle afsides egne, 

hvor det kunne forventes, at den teknologiske udvikling, migration og modernitet endnu ikke 

havde sat sit præg på befolkningen. At man i disse afsondrede sogne forventede at finde 

efterkommere af den oprindelige danske urbefolkning, nævnes dog på intet tidspunkt 

eksplicit. Men netop fraværet af en sådan eksplicitering vidner om, hvor indforstået og 

selvfølgeligt den forventning var for H. P. Steensby, da han i 1907 skrev artiklen “Foreløbige 

betragtninger over Danmarks raceantropologi”.  

 

6.2. Anholtformen  
 

Oprindeligt beskæftigede H. P. Steensby sig primært med undersøgelser af de eskimoiske 

folk,4 og det var som sådan et noget uvant undersøgelsesfelt han gav sig i kast med, da han 

gik i gang med undersøgelser af befolkningen i Skamby, Stavning og Aadum sogn samt på 

Anholt. Det afholdt ham imidlertid ikke fra at give sin videnskabelige vurdering af den danske 

races udvikling i artiklen. Herom slog Steensby indledningsvis fast, at det ikke var muligt at 

tale om rene racer, eftersom alle racer på et eller andet tidspunkt var blevet blandet med 

andre og derfor måtte betragtes som bastardiserede. Omvendt var det ikke ensbetydende 

med, at en race var udefinerbar. Således definerede han en race som en organisk helhed, 

hvori egenskaber, der var nedarvet og overført fra generation til generation, havde frembragt 

en helhedstype, som kunne kaldes en race. Til at fastslå om en helhedstype var en race, 

                                                      
3 Ibid., s. 5-11. 
4 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 83-87. 
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anså han kraniologien, altså sammenligninger mellem målinger af samtidige menneskers 

kranier og målinger på skeletfund, som en vigtig videnskabelig metode til at fastslå 

eksistensen af en decideret race. Imidlertid var det stadig svært at definere en helhedstype 

præcist, da der kunne forekomme variationer, uden at det ændrede ved det samlede billede 

af typen. Sådanne variationer indenfor en helhedstype kunne, ifølge Steensby, findes blandt 

de afrikanske befolkningsgrupper, men eftersom de alle havde mørk hudfarve, smalt kranium 

og uldagtigt hår kunne en enkelt afrikaner ikke desto mindre gøres til repræsentant for 

helhedstypen.5 

 

I forbindelse med at påvise eksistensen af en helhedstype og race påpegede han faren ved 

at drage for mange og forhastede konklusioner på baggrund af iagttagelser af enkelte 

karaktertræk. Ud fra forskellige teorier om racebestemmelse baseret på kraniologiske 

målinger, gav han således eksempler på, hvordan resultater kunne fejlfortolkes, hvis ikke der 

blev taget højde for, at helhedstyperne havde gennemgået en bastardisering. Ingen racer 

kunne jo som nævnt siges at være rene helhedstyper, men ikke desto mindre antog han, at 

hvis:  

 

[...] der [er] en Egn, hvor en enkelt Racetype paa Grund af Egnens afsides 

Beliggenhed eller af andre Aarsager har spillet en fremherskende numerisk Rolle i 

Blandingen, har man Lov at vente, at denne Type endnu ret tydeligt kan spores i den 

pågældende Egn. [...] ogsaa indenfor vort i geografisk Henseende saa stærkt 

splittede Fædrelands Omraade.6 

 

Med den antagelse som indfaldsvinkel kom Steensby ind på den danske race. Ifølge 

Steensby var hans samtids danskere intet mindre end en direkte afstamning af befolkningen 

fra jernalderen. Trods alle hans overvejelser og forbehold omkring bastardisering, mente 

han, at den danske race var så ren som en race kunne blive. Formodningen baserede han 

på Danmarks nordlige beliggenhed, som efter hans overbevisning betød, at der ikke kunne 

være sket nogen racetilførsel siden engang i stenalderen. Det ville sige, at den danske race 

ganske vist var en blandingsrace, men eftersom den ikke var blevet blandet de sidste små 

3000 år, måtte det med en vis rimelighed kunne forventes, at de danske kranier afspejlede 

en vis renhed i form af ensartethed. Formodningen fandt han, uden dog at angive nogen 

nærmere årsagssammenhæng, yderligere understøttet af, at danskerne altid havde tilhørt 

den etnografiske kulturform, han kaldte de højere agerbrugeres gruppe. Kraniologien, den 

                                                      
5 H. P. Steensby, “Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi”, in red. Hieronymus Laub, 
Harald Westergaard & Søren Hansen, (1907-1911), s. 88. 
6 Ibid., s. 94. 
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geografiske beliggenhed og den etnografiske kulturform udgjorde tilsammen således 

argumentationen for hans antagelse om, at det danske folk kunne betragtes som en både 

ren og højtudviklet race.  

 

På den baggrund skulle det også være muligt at identificere den danske blandingsrace. Hertil 

tog Steensby udgangspunkt i den amerikanske antropolog William Z. Ripleys (1867- 1941) 

skematiske oversigt over de europæiske racer fra 1899. Ripleys oversigt, hvis anvendelighed 

Steensby nærede fuld tiltro til, var baseret på en række idealbilleder over Europas forskellige 

mennesketyper. I tillid til skemaet var Steensbys tese, at der blandt befolkningen i de 

forholdsvist uberørte egne af Danmark ville kunne forefindes en langt overvejende del af den 

mennesketype, der svarede til Ripleys beskrivelse af den nordiske race. Ifølge den 

beskrivelse var racen kendetegnene ved et langt hoved og ansigt, meget lyst hår, blå øjne, 

høj legemsbygning samt en smal og til tider krum næse.7  

 

Med Ripleys skema som det teoretiske udgangspunkt undersøgte Steensby befolkningen i 

Skamby sogn på Nordfyn med en forventning om at finde to grupper af individer, der 

matchede Ripleys to urtyper - den nordiske og den alpine type. “Men hvor skuffet og 

forbavset blev jeg ikke, da jeg blandt de 500 Fynboer i Skamby Sogn [...] fandt helt andre 

Forhold”8, skrev Steensby, da hans målingsresultater ikke umiddelbart stemte overens med 

Ripleys skema. I håb om på den ene eller anden måde at benytte sig af Ripleys skema, 

lavede han derfor sin egen opdeling af sognets befolkning i kategorierne rigsfødte, 

sognefødte og provinsfødte – en kategorisering han mente rummede en udtalt sandhed. De 

rigsfødte bestod af embedsmænd, læger og dyrlæger, altså det øvre borgerskab, som ifølge 

Steensby, i kraft af deres uddannelse kunne bosætte sig hvor som helst i landet, uden at 

deres tilstedeværelse ville have negative konsekvenser for de enkelte lokalsamfund. I 

Skamby sogn var denne gruppe dog så lille, at han ikke mente den udgjorde nogen enhed i 

retning af præg eller oprindelse.  

 

Det gjorde derimod kategorien af provinsfødte, som bestod af tilflyttere, håndværkere, 

handlende og andre som ikke havde haft flere generationers tilknytning til egnen. I denne 

gruppe observerede Steensby flere mørkøjede end hos de sognefødte, ligesom han: 

“skimtede Racepsykologiske Momenter i de mørke Elementers større Bevægelighed, 

Livlighed og Hurtighed til at øjne og gribe Chancen for en Eksistens.”9 Citatet rummer en 

bemærkelsesværdig retorisk glidning, idet de mørklødede blev til ”elementer”, som senere i 

                                                      
7 Ibid., s. 119. 
8 Ibid., s. 121. 
9 Ibid., s. 123. 
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hans fremstilling kom til at fremstå som parasitter, der hæmmede den oprindelige sognefødte 

befolknings udvikling. I refleksionerne over sine iagttagelser overvejede Steensby således 

om befolkningen i Skamby sogn var et eksempel på en formørkning af nationen, som 

svenske og norske antropologer mente at havde påvist i deres respektive lande.10 I det 

perspektiv var de provinsfødte, mørklødede, udefrakommende, med andre ord elementer 

som formørkede nationen og skulle derfor ikke betragtes som mennesker med samme 

racemæssige renhedsniveau som de sognefødte. 

 

De sognefødte var repræsentanterne for den oprindelige kulturform agerbruget og altså 

bondebefolkningen. Heriblandt forventede Steensby at finde eksempler på individer, der 

svarede til Ripleys lyse nordisk urtype. Blandt disse lykkedes det ham da også at finde en vis 

ensartethed, men den stemte stadig ikke overens med skemaet, hvorfor han til sin 

overraskelse måtte erkende, at Riepleys skema i praksis var ubrugeligt. Det er her værd at 

hæfte sig ved den sociale kategorisering og hierarkisering Steensby foretog mellem sogne- 

og provinsfødte. Trækkes der en parallel til Høffdings førnævnte beskrivelse af arternes 

geografiske udbredelse, så var de provinsfødte såvel som tilflytterne de små laverestående 

væsner, der drev omkring for, med Steensbys ord, ”at slå sig ned, hvor de øjnede chancen 

for eksistens.” Omvendt var de sognefødte, de jordbundne bønder, der holdt fast i 

agerbruget og dermed også det oprindelige folks levevis.  

 

På den måde korresponderede Steensbys forventninger om at finde den oprindelige 

befolkning blandt bondebefolkningen ganske fint med den nationale identitets idealiserede 

billeder af bonden og bondesamfundet. Set i det lys kan hans bearbejdning af 

undersøgelserne fra Skamby sogn betragtes som et forsøg på at projicere de nationale 

idealbilleder over på bønderne i Skamby, som han formodede repræsenterede den 

oprindelige danske befolkning. Gennem denne optik blev de udefrakommende mennesker 

fremstillet som de truende, mørke og formørkende elementer, der ved deres blotte 

tilstedeværelse ville få mørket til at sænke sig over det uspolerede, lyse, rene og oprindelige 

danske bondefolk. Desværre for Steensby væltede kroppens essentialisme så at sige hans 

idealbillede af hvordan den oprindelige befolkning så ud, i og med landbefolkningens 

egenkroppe ikke svarede til de forestillinger, hvori de blev søgt indpasset. 

 

De overraskende resultater fra Skamby tog Steensby da også til efterretning, og de fik ham 

til at “Tvivl[e] om Muligheden for at finde gode biologiske Typer i vort Folk...”11 Men midt i al 

fortvivlelsen opfordrede kollegaer ham til at søge efter den oprindelig danske race 

                                                      
10 Ibid., s.108. 
11 Ibid., s. 125. 
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andetsteds – på øen Anholt. Forslaget vakte Steensby interesse og i sine overvejelser kom 

han frem til flere faktorer, der gjorde øen interessant. Eksempelvis var beboerne på Anholt 

primært landbrugere og jordbesiddere, i modsætning til beboerne på andre småøer, som for 

eksempel Læsø og Fanø, hvor befolkningen hovedsageligt var beskæftiget i søfarten. 

Desuden var øen Danmarks mest isolerede egn gennem tiderne, og derfor skulle “dens 

Befolkning opfattes som saa ublandet, som man nu kan vente at træffe det i Skandinavien.”12 

 

På Anholt målte Steensby 75 indfødte, som alle kunne fortælle deres familiehistorie tilbage til 

deres fjerde slægtled. Her ud af fremgik det, at mindre end et halvt dusin fremmede havde 

giftet sig ind i øens befolkning. Der var altså tale om et stærkt begrænset omfang af 

udefrakommende blodblanding og denne ringe grad af bastardisering kunne også aflæses i 

hans målinger. For selv om der blandt de indfødte anholtere var tale om sammensatte 

raceelementer, afspejlede de samtidig så mange legemlige og i særdeleshed kraniologiske 

fællestræk;  

 

af en Art, som man efter den gængse Opfattelse ikke skulde vente at træffe, og af en 

Finhed og harmonisk Ensartethed, der kunne synes at tyde paa, at man ikke stod 

langt fra en biologisk Urtype.13  

 

Denne urtype, som han mente afspejlede en rest af Danmarks urbefolkning, kaldte han 

meget nærliggende Anholtformen. Urbefolkningen havde af oprindelse haft mørkere hår, 

øjne og hud. Men, i modsætning til de mørke elementer i Skamby sogn, mente han at 

Anholts urbefolkning gennemgik en gradvis afmørkning, som til sidst ville ende i en formtype 

svarende til Ripleys beskrivelse af den nordiske race.  

 

De positive resultater vækkede Steensbys erindringer fra en botanisk ekskursion til 

Vestjylland, hvor han på en afsides hede mindedes at have set “skikkelser der mindede om 

anholterne”. Da Den antropologiske komités formand, Søren Hansen, efter en rejse i 

Vestjylland kunne berette om lignende typer på egnen omkring Ølgod, anså Steensby det for 

sandsynligt, at Anholtformen og afmørkningsprocessen også kunne forefindes andre steder i 

landet. Med disse iagttagelser og erindringer i bagagen drog Steensby i sommeren 1906 til 

Vestjylland, nærmere bestemt til Aadum og Stavning sogn i Ringkøbing amt. Desværre kom 

han midt i høsttiden, hvor størstedelen af sognenes beboere var i marken, og han havde 

derfor vanskeligt ved at foretage de nødvendige målinger. I mangel på målinger støttede han 

sig i stedet til sognepræsten i Stavning sogn, som kunne fortælle, at der tidligere havde 

                                                      
12 Ibid., s. 125. 
13 Ibid., s. 127. 



58 
 

været en markant forskel på befolkningen i øst- og vestsognet. Således havde befolkningen i 

Stavnings østsogn, ifølge sognepræsten, været af en noget lysere og mere uensartet 

karakter, mens de i vestsognet havde været af højere, kraftigere, mørkere og mere ensartet 

karakter. Trods høsttiden fik Steensby studeret og målt 50 voksne i sognet, men resultaterne 

viste ingen nævneværdig forskel mellem de to sognes befolkninger til at de kunne 

understøtte præstens beretning. Omvendt ville Steensby ikke afvise, at vestsognet, som det 

mest afsondrede af de to områder, måske 50 år tidligere havde gennemgået samme 

gradvise afmørkning, som han mente foregik på Anholt. En sådan afmørkning anså 

Steensby for at være en vigtig pendant til den formørkning, der muligvis fandt sted i blandede 

distrikter som for eksempel Skamby sogn.  

 

På grundlag af resultaterne og beretningerne fra Anholt og Vestjylland mente Steensby, at 

der også i Vestjylland var dele af befolkningen, som kunne indplaceres under kategorien 

Anholtformen. Selvom hans undersøgelser af befolkningen i Aadum sogn havde vist en 

noget lysere befolkningsgruppe, fandt han den stadig sammenlignelig med befolkningen på 

Anholt. Mellem de to steders befolkning var der nemlig en række anatomiske sammenfald, 

som, ifølge Steensby, karakteriserede den biologiske urtypes mest udprægede træk i 

legemsbygningen. De karakteristiske træk var en høj, slank og rank vækst; en pande, der gik 

jævnt over issen; indtrykt næserod samt en lang, smal og krum næse med noget hængende 

tip. Kindbenene blev betegnet som ”ikke specielt brede”, men de trådte kraftigt frem i forhold 

til underkæben. I profil dannede ansigtslinjen en udadgående bue, som han betegnede som 

”temmelig langagtig”. Ligeledes trådte hjernekassens cirkulære afgrænsning tydeligt frem i 

såvel profilen som set bagfra. 

 

I denne beskrivelse af urtypen så Steensby altså bort fra de divergerende øjen- og hårfarve 

kombinationer, og lagde i stedet vægt på urtypens anatomiske og kraniologiske karakterer. 

Mennesker der afveg fra denne kropsbeskrivelse, måtte derfor enten være et 

blandingsprodukt mellem forskellige typer eller være af ikke-dansk oprindelse. Desværre 

kom Steensby ikke nærmere ind på de specifikke kriterier for at kalde en befolkning for 

blandet, og han gav derfor ikke et klart svar på, hvorvidt der var tale om blanding ved 

krydsninger på tværs af sognene eller ved blanding med andre racer. Det var med andre ord 

ikke klart ved hvilke ”blandings forhold” formørkelsen ville indtræde. Trods uklarheden må 

det ud fra Steensbys konklusioner antages, at en blanding mellem sognefødte og 

udefrakommende under alle omstændigheder ville føre til formørkelse af den oprindelige 

befolkning. 
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Som afslutning på sine feltstudier konkluderede han, at der, trods mangfoldighederne blandt 

de sognefødte og anholterne, fremstod en “Konformitet, der neppe kan forklares på anden 

Måde end ved, at en biologisk Type foreligger.”14 Denne type, som han på baggrund af 

Riplyes skema betegnede som den nordiske type, var som nævnt ikke den eneste type 

mennesker i Danmark, idet han havde iagttaget flere mennesker, der svarede til Ripleys 

beskrivelse af den alpine race. Dette skulle dog på ingen måde ses som ensbetydende med, 

at den oprindelige befolkning var af den alpine race. Ifølge Steensby var den alpine races 

tilstedeværelse enten forårsaget af, at racen langsomt og over tid havde spredt sig til 

Danmark, eller at der på et tidspunkt havde været tale om en decideret indvandring. Uanset 

hvordan den var havnet i landet, kunne den dog ikke betragtes som den oprindelige race.  

 

6.3. Cro magnon-mand eller neandertaler?  
 

Når den alpine mennesketype nemt kunne forveksles med en dansk urtype skyldes det, at 

den havde samme Cro magnon-agtige kranieform som karakteriserede den nordiske type. 

Imidlertid udgjorde hverken den alpine eller Cro magnon-typen del af den danske 

urbefolkning. Årsagen til denne forveksling fandt Steensby i eksistensen af to forskellige Cro 

magnon-hovedformer; den sydvesteuropæiske, som var kendetegnet ved det mørke hår og 

de mørke øjne, samt den nordeuropæiske, som på uforklarlig vis var lysere. Steensby 

forsøgte på ingen måde at negligere Cro magnon-typernes tilstedeværelse i Danmark, men 

understregede blot, at den lyse udgave var den mest forekommende. De eksempler på, hvad 

han kaldte, de meget mørke Cro magnon-individer, var som oftest fremmede og primært at 

finde i København og større byer.15  

 

Disse mørke elementer skulle derfor ikke betragtes som slægtninge af det danske urfolk, 

som måtte befinde sig i en afmørkningsproces. Iagttagelserne blandt befolkningen i Skamby 

sogn, hindrede dermed ikke Steensby i at gøre de mørke elementer til et særligt byfænomen. 

Hermed forblev landbefolkningen en afart af det rene og næsten ubastardiserede, 

oprindelige folk, der, hvis det fik lov til at passe sig selv, ville gennemgå en gradvis 

afmørkning. Helt i overensstemmelse med de nationale idealbilleder, kom bondesamfundet 

og bondebefolkningen til at fremstå som repræsentanter for den autentiske, lyse og rene 

danske urbefolkning, mens byen blev arnested for det farlige, det beskidte, undergravende 

og formørkende.     

 

                                                      
14 Ibid., s. 133. 
15 Ibid., s. 132. 
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At Steensbys forestillinger om forskellen mellem land og bybefolkningen på ingen måde var 

enestående, ses blandt andet i komiteformand Søren Hansens senere foretagne 

undersøgelser og sammenligninger af højde, øjne- og hårfarve mellem børnene på landet og 

i byen. Ud fra sine undersøgelser fandt Søren Hansen en sammenhæng mellem øjen- og 

hårfarve og legemshøjden, idet mørke individer viste sig at være lave, mens høje individer 

som oftest var lyse. Mens disse resultater faldt helt i tråd med hans forventninger, 

overraskede det ham til gengæld, at børnene i byerne gennemgående var højere og lysere 

end på landet. Forklaringen på dette noget uventede resultat fandt han i landbrugtes 

begyndende industrialisering, som ifølge komiteformanden havde overflødiggjort de lyse, 

store og stærke typer og herved tvunget dem til at søge arbejde i byen.16 Den teknologiske 

udvikling havde som en udefrakommende indblanding i bondesamfundets udvikling således 

fået presset den oprindelige bonde fra landet og ind til byen.  

 

På baggrund af resultaterne opfordrede Søren Hansen til forsigtighed omkring udtalelser 

vedrørende raceforhold. Men eftersom disse undersøgelser blev foretaget og publiceret efter 

Steensbys artikel, kunne Steensby af gode grunde ikke følge komitéformandens advarsel, og 

han afholdt sig da heller ikke fra at udtale sig om den danske race. I den sammenhæng 

antog Steensby, at det oprindelige danske folk adskilte sig fra de øvrige europæiske folk, 

som han mente var afstamninger fra Cro magnon-typen. Ganske vist havde den danske 

urtype rødder i en fælles europæisk mennesketype, men efter Steensbys opfattelse skulle 

Anholtformens rødder findes længere tilbage end Cro magnon-typen – det ville sige blandt 

neandertalerne.  

 

Steensby var klar over de negative og dyriske associationer, der var forbundet med 

betegnelsen neandertaler. Heroverfor slog Steensby til lyd for, at der ikke var noget 

argument, som talte imod neandertalerne og deres efterkommeres naturlige anlæg og 

intelligens. Af samme årsag skulle neandertaleren ikke betragtes som et halvt dyr, men 

derimod som et menneske. Ydermere havde neandertalerne gennem generationer kæmpet 

og overlevet ugunstige naturforhold og et barskt klima, hvilket for Steensby vidnede om en 

mennesketype, der havde været i besiddelse af en vis ”legemlig Kraft, Viljestyrke og en 

Karakters alvorsfuldhed”. På det grundlag lød Steensbys racepsykologiske konklusioner, at 

neandertalernes efterkommere var i besiddelse af en selvbeherskelse og et herskeranlæg, 

som gjorde dem til det smukkeste og åndeligt bedst udstyrede menneskeelement i Europa.17 

                                                      
16 Søren Hansen, “Haarets og Øjenenes Farve hos Danmarks bybefolkning”, in Meddelelser om Danmarks 
Antropologi, bd. 2, red. Hieronymus Laub, Harald Westergaard & Søren Hansen, (København: G. E. C. Gads 
Forlag 1920-1928), s. 380-383. 
17 H. P. Steensby, (1907-1911), s. 146. 
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Som neandertaloid var det danske urfolk altså det smukkeste, klogeste og fra naturens hånd 

den bedste mennesketype, og dermed de øvrige europæiske folk overlegne. 

 

De idealiserede nationale forestillinger om bondesamfundet udgjorde sammen med 

modsætningsforholdet mellem det oprindelige danske urfolk overfor de udefrakommende 

elementer på den måde en så central del af selve udgangspunktet for Steensby 

videnskabelige undersøgelser, at de i sidste instans blev tillagt en videnskabelig 

sandhedsværdi. Denne projicering af de nationale idealbilleder blev endvidere gentaget i 

hans fremstilling af forholdet mellem land og by. Heri understregede han, at indvandrerne 

hovedsageligt først slog sig ned i byen, for derefter at sprede sig ud over det ganske land. 

Igen var det byen, der tiltrak sig fremmedhed og urenhed, som så siden udgjorde en trussel 

mod den oprindelige bondebefolkning. For efterhånden som de indvandrende elementer ville 

sprede sig til landet og blande sig med det oprindelige folk, ville det oprindelige folks 

afmørkning og udvikling mod det lyse standse og i stedet vende udviklingen til en 

formørkning af nationen.  

 

Det bemærkelsesværdige ved Steensbys artikel er, at hans feltstudier i flere tilfælde mere 

afkræftede end bekræftede hans konklusioner. Ligeledes bemærkelsesværdigt er det, at 

resultaterne hverken blev forsøgt skjult, eller fik ham til at ændre sine antagelser om 

forbindelsen mellem bondesamfundet og en særlig dansk kropsudformning. Dette vidner ikke 

nødvendigvis om, at han var glødende nationalist, men siger nærmere noget om den tillid og 

overbevisning til de nationalvidenskabelige parametre og forestillinger, som Steensby 

baserede sine undersøgelser på. Hertil kan det selvfølgelig også påpeges, at hans 

fortolkningsmuligheder var begrænset til enten at bekræfte forestillingerne eller at tale imod 

deres paradigmatiske status. Eftersom han valgte førstnævnte mulighed blev Steensbys 

undersøgelser af det danske urfolk dermed både en videnskabelig bekræftelse af de 

nationale idealbillede såvel som af de videnskabelige parametre han benyttede.  

 

Således understøttede han forestillingen om de autentiske danskere som værende høje, lyse 

og blåøjede, ligesom agerbruget havde givet dem den tætte tilknytning til jord og herved 

formet urfolkets karakter. Som det i det følgende vil blive belyst fremsagde, forfatteren og 

folkloristen Thorkild Gravlund en tilsvarende identifikation af det danske og det fremmede – 

om end det var fra en anden udgangsposition.  
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6.4. Thorkild Gravlund – Folkekarakter og kulturkrig 

 

Mens Steensby var fokuseret på det danske folks anatomiske udvikling var Thorkild 

Gravlunds forfatterskab primært præget af hans interesse for den åndelige dimension i form 

af den danske folkekarakter. Ligeledes tog Steensby udgangspunkt i den moderne 

videnskab til at beskrive og indkredse det danske urfolk, hvorimod Gravlund var drevet af en 

glødende nationalisme, antimaterialisme og misbilligelse af den moderne teknologiske 

udvikling.18 Trods deres forskellige udgangspositioner var der en udbredt grad af 

komplementaritet mellem Gravlunds søgen efter folkekarakteren og Steensbys søgen efter 

urfolket. Eksempelvis var også Gravlund overbevist om, at det oprindelige danske folk og 

karakter skulle findes i afsides og uberørte bondesamfund, ligesom hans fremstillinger af 

modsætningerne mellem det danske og det fremmede havde flere sammenfald med 

Steenbys ditto. Man kan således sige, at Gravlund gav Steensbys urtypiske danske krop et 

åndeligt indhold i form af en særlig dansk folkekarakter.  

 

For Gravlund var den moderne udvikling slet og ret en trussel mod den danske folkekarakter, 

som var en autentisk og essentiel karakter funderet på individets tilknytning til ophav, sted og 

erhverv. Med den udgangsposition gjorde han sig i såvel skønlitterære romaner, folkloristiske 

værker som avisartikler til talsmand for en afgrænsning af den danske race og en beskyttelse 

af det bondesamfund, som han anså for at være en hjørnesten i den danske nationale 

folkekarakter. I sin eftertid har Gravlunds tanker om det folkelige og det nationale været 

inspirationskilde for så kendte forfattere som Martin A. Hansen (1909-1955) og Ebbe 

Kløvedal Reich (1940-2005) ligesom han udgør en del af det ideologiske fundament for 

nationale konservative bevægelser som Nomos.19  

 

6.5. Folkekarakteren  

 

“Ud fra Stedhu dannes Folkekarakteren”, er en sentens der umiddelbart sammenfatter 

Gravlunds opfattelse af, hvad der dannede den danske folkekarakter. Hermed mente han, at 

den enkelte hjemstavns geografiske, klimatiske og topografiske forhold havde en afgørende 

indflydelse på beboernes karakter. Et forhold som endvidere bevirkede, at mennesker ikke 

var egnet til at bo andre steder end i deres hjemstavn.20 Som citatet antyder, var 

                                                      
18 Jf. Cai M. Woel, Thorkild Gravlund - Arbejder og indsats, (København: Woels Forlag, 1927), s. 5-15. 
19 Se http://www.nomos-dk.dk/, lokaliseret 25.11.2010 
20 Thorkild Gravlund, Dansk Folkekarakter, (København: Nordisk Forlag, 1919), s. 9. 

http://www.nomos-dk.dk/
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folkekarakteren et stedligt betinget begreb, hvor han i stil med Montesquieu, forbandt 

folkekarakteren til de rammer stedet og hjemstavnen udstak. I den sammenhæng betragtede 

han Danmark som et rige bestående af forskelligartede landskaber, der i kraft af deres 

naturbestemte forskelligheder dannede naturlige stedgrænser.21 Dette gav mennesket en 

særlig forbindelse til dets hjemstavn, som i Gravlunds optik dannede selve livsgrundlaget for 

et folk og var altafgørende for dets karakter. Ud fra det ræsonnement var forskellige steder 

lig med forskellige hjemstavne, hvilket igen var lig med forskellige karakterer. På den måde 

formede de enkelte lokalområders landskaber i kraft af deres forskelligheder således 

forskellige danske typer.  

 

Forholdet mellem mennesker og steder uddybede han i Dansk Folkekarakter fra 1919, hvori 

han redegjorde for, hvordan det danske rige var sammensat af sjællændere, jyder, fynboer, 

lollændere, falstringer – alle typer med hver deres særlige egnskarakterer. At tilhøre en type 

beskrev Gravlund som en ø-følelse, som både var en unik egns- og hjemstavnskarakter, 

samtidig med den også gav ”sjælsgrund” for en dansk folkekarakter. I forlængelse heraf 

karakteriserede han den danske folkekarakter som en evig spænding mellem indre 

modsætninger, hvilket han tydeligst så udfoldet i forholdet mellem jysk og sjællandsk. Når 

disse modsætninger alligevel udgjorde en enhed skyldes det netop, at ø-følelsen frembragte 

den særlige danske sjælsgrund i: “Samspillet mellem Typerne, i Ævnen til at kunne finde Vej 

og Kending blandt Rigets Folk. Det kan de som hører hjemme i Landet, og kun deres Kultur 

har Grokraft i sig her.”22  

 

Det vil sige, at Gravlund antog diversitet mellem de danske typer som ganske naturligt. I 

modsætning til Steensby forventede Gravlund altså ikke at finde samme homogenitet blandt 

landbefolkningen, eftersom han antog, at enhver sognebefolkning i sig selv udgjorde et folk 

med dets eget særpræg. Som han selv formulerede det, var forskellighederne dog ikke 

større, end at ”der bag det små lå det store”, hvormed han mente, at der bag eller under 

lokalområdernes små særpræg herskede en bred, fælles folkevilje. Folkeviljen var i lighed 

med sjælsgrunden en dybtliggende, stiltiende, upersonlig vilje til sammenhold blandt 

almuebefolkningen, og den var ifølge Gravlund en oprindelig dansk vilje. Sammen med 

almuens jævnhed, nøjsomhed og foretagsomhed udgjorde folkeviljen de overordnede 

karakteristiske kendetegn for den danske folkekarakter, som han i et overordnet begreb 

omtalte som ”Bondeslid”. Bondeslidet var almuens fælles nedarvede erfaringer og 

                                                      
21 Jf. Thorkild Borup Jensen, (1992), s. 212. 
22 Thorkild Gravlund, (1919), s. 374. 
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egenskaber, som havde givet ”kending blandt Rigets Folk” og på den måde samlede 

mangfoldighederne sig i en helhed.23 

 

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at det danske riges grænser på ingen måde 

var identiske med nationalstatens grænser. Set ud fra Gravlunds perspektiv var 

nationalstaten en konstruktion og et udslag af modernitet, som baserede nationalfølelsen og 

nationalismen på et helt andet grundlag end det han forbandt med det danske. Altafgørende 

for disse var ifølge Gravlund deres tilknytning til jorden, der betød, at de tilførte den danske 

folkekarakter den essentialisme og autenticitet, som de moderne konstruktioner var foruden.  

 

På den baggrund antog Gravlund eksempelvis Sydslesvig som en indiskutabel del af det 

danske rige, eftersom riget, inklusiv de tyske hertugdømmer, havde udgjort et nationalt hele 

længe før nationalstatens dannelse. I lighed med Steensby fandt Gravlund belæg for denne 

antagelse i forhistorien. Således mente han, at fundamentet for det danske rige og dets folks 

karakter var blevet lagt tilbage i oldtidens folkevandringsperiode, hvor det danske folk havde 

formået at afholde de sydfrakommende folkemasser i at slå sig ned indenfor rigets grænser. 

Under presset sydfra, havde nordboen vist sig tæt knyttet til jorden, hvilket havde gjort ham 

mere hjemfast og stærkere end andre folketyper.24  

 

Ligesom Steensby fremstillede også Gravlund det danske folk ud fra en nord-syd dikotomi. 

En dikotomi hvori dansken blev den viljestærke nordbo, der, fast forankret i den tunge muld, 

stod solidt og sikkert og holdt det fremmede på afstand. Derimod havde de fremmede, 

sydfrakommende, ikke samme stedlige forankring og tilhørende ø-følelse, hvorfor de ved 

deres tilstedeværelse ville være i stand til at underminere fundamentet under nordboens 

karakter. Uden at Gravlund nævnte Darwin med et ord kom det herved til en tankevækkende 

parallel til Høffdings tidligere nævnte fortolkning af Darwins betragtninger om stammernes 

udbredelse, hvori det ligeledes var de stærke, højere udviklede stammer som forblev 

tilknyttet til et geografisk afgrænset område, mens de laverestående stammer var de 

omvandrende. To forskellige tilgange, der som sådan nåede frem til samme resultat. 

 

Tilknytning til bondesamfundet, stedet og hjemstavnen var altså afgørende for såvel det 

enkelte individ som det danske folks karakter som helhed. I forlængelse heraf skulle det 

særligt danske ifølge Gravlund findes i livet på landet, blandt almuen i bondesamfundet, hvor 

man bedst kunne føle sig hjemme og finde tryghed for alverdens foranderlighed. Dybest set 

var det her i ens hjemstavn livet skulle leves og tilbringes, og han mente det helt bogstaveligt 

                                                      
23 Thorkild Gravlund, Dansk bygd, bd. 3, (Københan: Woels Forlag, 1930), s. 190-198. 
24 Jf. Peter Neerup Buhl, Thorkild Gravlund - folkets digter, (Århus: Danskerens Forlag, 1997), s. 16. 
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når han skrev: “Man egner sig jo ikke til at være andre Steder.”25 Det fremmede var i 

Gravlunds optik, lidt firkantet sagt, altså det der mødte én, når man bevægede sig udenfor 

hjemstavnen.  

 

6.6. Forholdet til det fremmede  
 

Skulle man finde på at forlade hjemstavnen var Gravlund som sådan principielt på linje med 

Montesquieu, når han antog, at mødet med det fremmede havde en væsentlig indflydelse på 

ens karakter. Det gjaldt ikke mindst, hvis man drog uden for landets grænser, hvor man 

udover mødet med det fremmede også ville få en bevidsthed om verdenshjørnernes 

kendetegn. Til hver af disse knyttede Gravlund et sæt karakteristika. Vest forbandt han i den 

sammenhæng med Amerika og de store eventyrer, mens han betegnede syd som 

frugtbarhedens eventyr. Helt andre billeder forbandt han med de barbariske folk, som var at 

finde nord og øst for Danmark. Mod nord skulle man eksempelvis tage sig i agt for den vilde 

svensker, der ikke var sen til at trække kniven, mens man længere østpå kunne møde 

russeren, der åd spegesild dyppet i tjære. Billederne af disse udanske handlinger kaldte 

Gravlund for ”Barnelærdom”, og de skulle altså på ingen måde ses som gode røverhistorier, 

men snarere anskues som en rygmarvsviden om hvad der karakteriserede steder og 

alverdens folk udenfor det danske rige. Skulle man bevæge sig uden for hjemstavnen, havde 

man i disse ”barnelærdomsbilleder” en ide om, hvilken slags mennesker man kunne forvente 

at støde på.  

 

Trods de noget skræmmende fremstillinger behøvede man som dansker imidlertid ikke at 

frygte for, hvordan det store udland ville tage imod en dansker. Således var Gravlund 

overbevist om, at bondeslidets nedarvede evner til hver en tid ville blive højt værdsat, hvorfor 

danskere ville blive hilst velkomne hvor som helst i verden. Mens danskernes tilstedeværelse 

i udlandet var en ubetinget berigelse for de fremmede samfund, havde de udenlandsfarende 

danskere imidlertid mere på spil. Efter Gravlunds overbevisning ville de med tiden i det 

fremmede nemlig miste deres nedarvede evner, medmindre de fandt sammen med andre 

danskere og genopbyggede et dansk samfund på ny.26 Hvorvidt udvandrerne kunne 

fastholde bondeslidets nedarvede egenskaber og altså deres danske karakter, var dermed 

ikke kun et spørgsmål om individets ophav, men også et spørgsmål om at føre en tilværelse i 

et relativt isoleret dansk hjemstavnsmiljø.  

 

                                                      
25 Thorkild Gravlund, (1919), s. 9. 
26 Thorkild Gravlund, (1930), s. 190-198. 
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Når miljøet var ligeså vigtigt som ophavet skyldes det hensynet til sjælsgrunden, eller hvad 

han også kaldte det fælles sjælebånd, der som et dybereliggende instinkt bandt det danske 

folk sammen. Dette bånd og instinkt var samtidig også Gravlunds definition på den danske 

nationalitet, og i den definition var der som nævnt ikke overensstemmelse mellem nationens 

og nationalstatens grænser. Ligesom nationalitet ikke var forbundet med opbygningen af 

nationalstaten, var det heller ikke et nærmere artikuleret begreb eller fænomen – dertil lå det 

så at sige for dybt i sjælen på det danske folk. I al dets ubevidsthed spillede nationalitet til 

gengæld en betydelig rolle i forhold til danskernes partnervalg. Når danskerne i den 

sammenhæng skulle sikre slægtens videreførelse, var deres valg nemlig influeret af 

nationaliteten som en “folkelig livsnærende Kraft, der ytrer sig i klar Vilje saavelsom i uklare 

Handlinger og Fordomme.”27  

 

Sådanne folkelige fordomme kaldte Gravlund for en ”Livsrod”, og de måtte på ingen måde 

forveksles med de fordomme der måtte bunde i statslige anliggender. Eftersom staten var en 

ren politisk konstruktion, uden den folkelige autenticitet og kontakt til hjemstavnen, var en 

fordom baseret på statens interesser at betragte som en falsk fordom. Omvendt forholdt det 

sig med en folkelig fordom med udspring i en livsrod, idet disse fordomme spillede en vigtig 

rolle når der skulle vælges partner og i særdeleshed når det i forbindelse med slægtens 

videreførelse drejede sig om blodsblanding. Ved en blodblanding mellem to folk var det for 

Gravlund afgørende, at resultatet blev “en smuk, sund, legemlig og aandelig veldannet 

Slægt.” Til at sikre dette resultat mente han endvidere, at et folk som historisk organisme 

”gennem Parringsvalg [ville] følge Drifter som øger Slægtens Livskraft og undgaa ubevidst, 

derfor ved Fordomme, de skadelige Valg.”28  

 

Synspunktet såvel som ordvalget leder unægteligt igen tankerne hen på Darwins ideer 

omkring den naturlige udvælgelse. I Gravlunds fremstilling blev den nationale identitets 

afgrænsning fra det fremmede, ikke et udslag af en ide eller konstruktion, men derimod et 

urinstinkt, der, som en tavs og dybtliggende folkelig drift, sikrede den danske slægt mod 

blodsblanding med udefrakommende typer. Dette instinkt havde ifølge Gravlund vist sig 

aldeles nyttigt og frugtbart. Alt imens blodsblanding mellem de forskellige danske typer 

havde haft en gunstig og positiv indflydelse på den danske slægt, havde han blandt 

skolebørn set bevist, hvor skadelig blanding med udefrakommende typer kunne være. Her 

havde han ved selvsyn kunne konstatere, at børn af rene danske typer var de mest 

udviklingsdygtige, mens krydsninger af danske og udenlandske typer ofte savnede den 

                                                      
27 Thorkild Gravlund, (1919), s. 371. 
28 Ibid., s. 370 – 371. 
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psykiske ligevægt og indre harmoni, som den rene danske blandingstype havde.29 Derfor 

mente Gravlund, at der i blodsblandingen var nødvendigt med en vis mængde ”grundtypisk 

Stof”, det vil sige oprindeligt dansk blod, hvis ikke den danske nationale stamme skulle uddø.  

 

Hvor udsat stammen var, mente han at kunne se i København, hvor befolkningens mangel 

på det grundtypiske stof havde bragt københavnernes friske lød og sind i fare.30 Blandt 

hovedstadens befolkning var der ikke længere overvægt af det oprindelige danske 

grundelement, hvorfor befolkningen heller ikke besad det vitale modsætningsspil, som 

bundede i hjemstavnsfølelsen. På den måde var udefrakommende blod ved at udvaske, eller 

formørke om man vil, københavnernes danske karaktertræk. Dermed fik Gravlund fremstillet 

det udefrakommende som en evig trussel for underminering af den unikke danske 

folkekarakter – og den fremstilling gjaldt ikke kun for København, men også for hans 

generelle opfattelse af forholdet mellem land og by. 

  

Som nationalromantiker og antimaterialist nærede Gravlund en dyb mistillid til alt, hvad der 

havde forbindelse til det moderne samfund. I den sammenhæng så han især urbaniseringen 

og teknificeringen af landbruget, som betydelige trusler for det oprindelige danske folk og 

dets karaktertræk. Truslerne og deres konsekvenser indkredsede han i bogen Troldkedlen 

fra 1924. Heri skildrer han københavneren som den konservative materialist, der uden 

nærmere overvejelser tager imod alt udefrakommende lige fra tekniske hjælpemidler til 

stormagasiner. Konsekvenserne af denne åbenhed er i sidste instans fatal for 

københavneren og byboens urinstinktive evner, idet forfaldet til og afhængigheden af de 

udefrakommende tekniske og materielle goder, underminerer byboens evne til selv at 

igangsætte en udviklingsproces.  

 

Byboens modsætning var næsten selvsagt bonden, der i Troldkedlen er fremstillet som både 

driftig og reformivrig. Modsætningen mellem byboen og bonden var således ikke viljen eller 

evnen til udvikling, men derimod hvad der lå til grund for udviklingen. Mens byboens 

udvikling og drivkraft var afhængig af det udefrakommende, var bondens udvikling drevet af 

hans autenticitet, tilknytning til hjemstavnen samt de udfordringer og behov som stedet 

stillede ham. Ud fra det perspektiv fik Gravlund fremstillet bonden som værende i besiddelse 

af en indre dynamik, der ville kunne frembringe en udvikling, der var i harmoni med stedets 

betingelser og lokalsamfundets behov. I modsætning til byboens degenererende udvikling, 

ville bondesamfundet gennemgå en frugtbar udvikling, så længe den var socialt og mentalt 

                                                      
29 Ibid., s. 371.  
30 Ibid., s. 372. 
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forankret i det lokalsamfund den skulle forbedre. Dermed fik han i bogen understreget sin 

pointe om, at et folk var bedst stillet uden indblanding udefra.31 

 

Alle disse elementer, der kendetegnede bondesamfundet, fandt han fraværende i byens og 

byboernes udviklingsproces. Som et produkt af den moderne samfundsudvikling husede 

byen både moderne industri, tilflyttere og nye livsformer, hvilket skabte en skærende kontrast 

til bondesamfundet. Det betød samtidig også, at byen, i Gravlunds optik, ikke kunne blive 

andet end arnested for den moderne tidsalders vederstyggeligheder som snavs og urenhed i 

fysisk som psykisk forstand. Urenheden ville med tiden udvande den indre dynamik og 

udviklingsevne som den oprindelige befolkning i byerne måtte besidde og udviklingsmæssigt 

ville byen derfor uvilkårligt lede til stagnation. Byen blev dermed symbol på alt det 

landbosamfundet ikke var – formørkende, urent og stagnerende. 

 

I lighed med Steensby betragtede Gravlund det at være dansk som noget essentielt, der 

mentalt, sprogligt og kropsligt adskilte danskerne fra andre folkeslag. Ligeledes havde de 

begge samme forestillinger om, at dette oprindelige danske folk skulle findes i bonden og 

bondesamfundet, ligesom de ikke betvivlede dets udviklingsevner. Når det gjaldt 

spørgsmålet om udviklingsmuligheder og overlevelse synes begge, implicit som eksplicit, at 

have støttet sig til Darwins ideer om ”den bedst egnedes overlevelse”. Hvad der i den 

sammenhæng forekommer ganske bemærkelsesværdigt ved Steensby og Gravlund er, at de 

fremhævede den danske urbefolknings fortræffelige kvaliteter og egenskaber, samtidig med 

at de lod forstå, at selv samme fortræffeligheder ikke i sig selv var ensbetydende med 

egenskabernes videre overlevelse. I hvert fald var det danske folk ikke bedre egnet, end at 

de begge fandt bondesamfundets eksistens truet af underminering fra den nye teknologi og 

migration. For Gravlund var denne trussel endog helt konkret og han gik sågar så langt som 

til at tale om faren for en ”kulturkrig”. 

 

6.7. Kulturkrigen 

 

Når det kom til forholdene mellem alverdens folkeslag var Gravlund bemærkelsesværdigt 

nok ganske tæt på de moderne socialdarwinistiske tanker. Mens han som tidligere nævnt 

antog, at danskere i det fremmede ville blive modtaget med åbne arme for fredeligt og 

frugtbart at blive en del af de nye omgivelser, forholdt det sig noget anderledes når det gjaldt 

fremmedes tilstedeværelse i Danmark.  

 

                                                      
31 Jf. Cai M. Woel, (1927), s. 89-91. 
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Udgangspunktet for hans opfattelse af race og folkeslag var, at disse var uden deciderede 

familiebånd. Racerne skulle betragtes som adskilte og isolerede slægter, der hver især 

havde arvet et land, en historie samt visse karakterpræg. I forlængelse af den betragtning 

mente Gravlund heller ikke, at forholdet mellem racerne som udgangspunkt var præget af en 

fredelig sameksistens. Tværtimod var der tale om en evig kulturkrig og hård livskamp, som 

også det danske folkefærd havde ført gennem generationer. En vigtig faktor for at overleve 

kampen var, hvad han noget svævende og uden nærmere definition, kaldte danskernes 

folkefærd og folkesind. Trods begrebernes uklarhed tillagde han dem stor betydning i 

racernes kamp, for jo stærkere de kunne fremtræde, jo sundere og kraftigere ville samfundet 

blive.32 Set i det lys synes det nærliggende at fortolke begreberne folkefærd og folkesind som 

nært beslægtede med hans opfattelse af nationalitet og folkeånd.  

 

Skulle Gravlund være lidt begrebsligt uklar når han talte om folkesind og folkeånd, så var han 

til gengæld ganske klar, når han kom ind på nødvendigheden af beskyttelsen af det danske 

folk og afgrænsning fra det fremmede. En sådan afgræsning var altafgørende, hvis den 

danske race skulle forsvare sig og bevare magten over det danske rige, sådan som det 

havde gjort gennem historien.33 Det kunne derfor heller ikke komme på tale at acceptere og 

optage udefrakommende kulturer som en del af det danske samfund. Afvisningen af det 

udefrakommende var dog ikke ensbetydende med, at fremmede ikke skulle være velkomne. 

Tværtom slog Gravlund fast, at danskerne skulle vedblive med at være det gæstfrie folk det 

altid havde været, men samtidig understregede han, at skulle danskerne forblive herre i eget 

rige, måtte de fremmede nødvendigvis rejse hjem igen. Således var Gravlund ikke 

overraskende fortaler for en radikal fremmedlovgivning og det var både af hensyn til 

danskerne og de fremmede, da: 

 

typer af fremmede æt sjældent indbyder til latter, selvom deres færd synes latterlig, 

og næsten aldrig fattes med lune. Deres virke kan volde begejstring eller had, men 

deres dybeste væsen, som skulde kalde på lunet, svarer på noget, hvorom det ikke 

er spurgt.34  

 

Med andre ord ville fremmede på grund af deres væsensforskelle og forskellighed, ved deres 

blotte tilstedeværelse, skade det gode danske humør og lune. Uanset hvordan danskerne 

måtte reagere mod de fremmedes tilstedeværelse, så var det som sådan ikke andet end et 

forsvar drevet af de dybtliggende instinkter – livsrod, folkesjæl og den ”folkelige livsnærende 

                                                      
32 Jf. Thorkild Gravlund, “Folkeracen”, Den ny tid, nr. 22, (1920), s. 207-209. 
33 Jf. Peter Neerup Buhl, (1997), s. 62. 
34 Ibid., s. 18-19 
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krafts” klare som uklare vilje og handlinger. Som en del af den evige kulturkrig ville det 

danske folks modstand mod udefrakommende, ifølge Gravlund, blot være en naturbestemt 

reaktion på de fremmedes unaturlige tilstedeværelse på dansk grund.  

 

Ud fra den betragtning slog Gravlund endvidere til lyd for, at danskerne ikke skulle lade sig 

styre af udefrakommende elementer. Heller ikke hvis de beherskede sproget og af den grund 

skulle påberåbe sig at være danske – sådan som han eksempelvis mente det var tilfældet 

med jøderne. Hvor danske jøderne end måtte påstå at være, så ændrede det ikke ved, at de 

var udefrakommende, hvorfor de i sagens natur ville underminere generationers udvikling af 

den danske folkekarakter. Det var derfor af afgørende betydning, at det danske samfund 

kunne holde “måde med indført medicin i vort åndsliv og tankeløs folkeopdragen i vort 

folkeliv.”35 

 

Tankeløs opdragen var blandt andet de humanistiske værdier som højskolebevægelsen 

hvilede på. Således kolliderede højskolebevægelsens ideologi med Gravlunds romantiske og 

folkelige idealer i forbindelse med afstemningen om den dansk-tyske grænsedragning i 1920. 

I grænsespørgsmålet var Gravlund chefideolog for ”Dannevirkefolket”, som var betegnelsen 

for de kræfter, der ønskede Danmark til Ejderen og altså en genetablering af grænsen fra før 

1864. Gravlunds engagement i denne sag var ikke baseret på en egentlig indgående viden 

om grænselandets befolkningssammensætning, men derimod på hans opfattelse af 

”folkesjælen” og det danske riges grænsedragning. I den optik udgjorde Sydslesvig 

uomtvisteligt en oprindelig del af det danske rige, og små 60 års tysk herredømme kunne 

ikke ændre ved, at sydslesvigerne var del af den danske races folkestamme. Med denne 

”Blut-und-boden”-argumentation stod Gravlund og ”Dannevirkefolket” overfor blandt andre 

højskolebevægelsen, som plæderede for en grænsedragning foretaget ud fra et demokratisk 

sindelagsprincip. 

 

Med udsigt til en afstemning om grænsedragning ventede Gravlund en hård kamp fra 

fortalerne for det demokratiske sindelagsprincip. Han frygtede i den forbindelse, at de 

altovervejende tysktalende sydslesvigere ved afstemning ville følge deres sproglige 

tilknytning til Tyskland, frem for hvad han mente var deres dybtliggende, sjælelige og mere 

eller mindre underbevidste bånd til Danmark.36 At dette underbevidste bånd, som gjorde at 

dansktalende jøder ikke skulle betragtes som danskere, kunne gøre tysktalende slesvigere til 

                                                      
35 Ibid., s. 17 
36 Jf. Axel Johnsen, Dannevirkemænd og Ejderfolk – Den grænsepolitiske opposition i Danmark 1920-1940, 
Studieafdelingen ved Dansk centralbibliotek for Sydslesvig, nr. 49, (2005). Lokaliseret 25.11.2010, 
http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Phd/afhandlinger/2005/Afha
ndlinger%2058_johnsen%20pdf.pdf 

http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Phd/afhandlinger/2005/Afhandlinger%2058_johnsen%20pdf.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Phd/afhandlinger/2005/Afhandlinger%2058_johnsen%20pdf.pdf
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danskere, hang sammen med Gravlunds inddeling af menneskets bevidsthed. Heri lå 

folkeånden og ”livsroden” i kraft af deres autentiske karakter potentielt i kroppen som en 

ubevidst og tavs viden. Oven på dette lag lå så blandt andet sproget, som i dets 

konstruktivistiske natur var mere åbent og modtageligt for foranderlighed. Som følge heraf 

havde sproget evnen til at sløre det enkelte menneskes adgang og kontakt til de dybere 

liggende følelser. Oplysningstanken, som højskolebevægelsen stod for, var derfor ikke et 

ubetinget gode, da man netop via oplysning og sproget kunne få lagt en slags falsk 

bevidsthed over det enkelte individs bånd til den tavse folkeånd og dens tilhørsforhold. Skulle 

sydslesvigerne, som Gravlund frygtede det, hævde at føle sig tyske var det blot at betragte 

som en slags falsk bevidsthed, som blokerede for de dybereliggende danske urinstinkters 

virke. Således ville sydslesvigerne i kraft af deres tilknytning til stedet og jorden til hver en tid 

være danskere, og derfor også vedblive med at være fremmedelementer for den tyske race. 

For Gravlund gik opportunisme og idealisme i den sammenhæng således op i en højere 

enhed. 

 

Ligesom Steensby søgte også Gravlund efter det autentiske, irreversible og umistelige 

Danmark i den danske befolkning. Ligeledes benyttede de sig begge af dikotomier som land-

by, nord-syd, lys-mørk, indefra-udefra, harmoni-disharmoni, i deres fremstillinger af det 

danske overfor det fremmede. Endelig tillagde de også den geografiske afsondring en 

væsentlig betydning i forhold til renheden og autenticiteten i bondesamfundets fysiske og 

mentale udvikling. At denne udvikling var under pres vakte vel nok størst fortørnelse i 

Gravlunds sentimentale nationalromantiske sind. For ham skulle det danske idealsamfund 

findes i tiden før migrationens og mekaniseringens indtog havde bragt verden ud af dens 

oprindelige orden. I kraft af hans ophøjelse af det traditionelle bondesamfund og hans klare 

antimaterielle verdensopfattelse, fremstod han umiddelbart som en markant modsætning til 

Kaj Birket-Smith (1893-1977) og Johs. V. Jensen (1873-1950), der netop tog udgangspunkt i 

den moderne, industrialiserede verden og dens krav til det moderne menneske. 
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7. Den hvide race – Udviklingens toppunkt  

 

“Vil man være sig aktuel i Ånden får man vende sig udad og nære sig af det der er, ellers må 

man dø”.37 Ordene stammer fra Johs. V. Jensens essaysamling Introduktion til Vor Tidsalder, 

der første gang udkom i 1915. Formuleringen er meget rammende for, hvordan antropologen 

Kaj Birket-Smith og forfatteren Johs. V. Jensen i forhold til såvel den danske selvforståelse 

som deres generelle verdensanskuelse adskilte sig fra Steensby og Gravlund. Hvor 

Steensby og Gravlund søgte efter det særligt danske ved at vende blikket indad, indtog Johs. 

V. Jensen og Kaj Birket-Smith en mere udadvendt tilgangsvinkel, idet de benyttede 

beskrivelserne og oplevelserne af det fremmede, som spejlbilleder til fremstilling og 

identifikation af det danske folk og dets karakteristika. Det vil sige, at de beskrev fremmede 

folks udseende og levevis ud fra en forestilling om, hvordan danskerne ikke var. Derudover 

adskilte Johs. V. Jensen og Birket-Smith sig fra Gravlund og Steensby ved at være forankret 

i den moderne materielle verden – en forskel som blandt andet førte til en anden synsvinkel 

på urbaniseringen. Hvor Steensby og i særdeleshed Gravlund anså byen, som 

hovedårsagen til udvandingen af den oprindelige landbefolkning og dermed af den urdanske 

autenticitet, så Kaj Birket-Smith og Johs. V. Jensen derimod byen som toppunktet for ”den 

hvide mands” civilisation og udviklingsevne. 

 

Ligeledes i forlængelse af deres udadvendthed og begejstring for den moderne 

samfundsudvikling repræsenterede Kaj Birket-Smith og Johs. V. Jensen en udpræget 

eurocentrisk verdensopfattelse, hvor de gjorde sig store anstrengelser for at forbinde 

Danmark til datidens imperialistiske og ekspanderende dele af Europa. Forbindelsen fandt 

de ved at påvise de danske bidrag til den europæiske civilisations hegemoniske status. 

Dermed blev danskernes styrke og eksistensberettigelse i høj grad også anskuet ud fra de 

kropslige handlinger og aktiviteter, hvormed danskerne indgik i samspillet med den 

risikobetonede omverden. Mens Gravlund og Steensbys primært indskrev kroppens 

samfundsmæssige funktion i forhold til et historisk og bagudskuende perspektiv, rettede 

Birket-Smith og Johs. V. Jensen fokus på dens funktion i forhold til det moderne samfunds 

udfordringer.  

  

                                                      
37 Johs. V. Jensen, Introduktion til Vor Tidsalder, (København: Nordisk Forlag, 3. udg., 1917), s. 172. 
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7.1. Dansken og den sejrende race  
 

I sin studietid var Kaj Birket-Smith elev hos H. P. Steensby, og som Steensby nærede Birket-

Smith en stor interesse for de eskimoiske folkeslag. Det bragte ham flere gange til Grønland 

og sammen med Knud Rasmussen var han en af 1900-tallets store Grønlandspionere. 

Således var det også som eskimoforsker, at Birket-Smith med en række internationale 

publikationer og hædersbevisninger fik slået sit navn fast. Præstationerne var medvirkende 

til, at Birket-Smith i 1929 blev ansat som inspektør ved Nationalmuseet og fra den position 

kom han i årtier til at stå som indbegrebet af den danske antropologi.38 Birket-Smiths 

videnskabelige udgangspunkt var af en noget blandet karakter. Mens Ole Høiris har 

fremhævet den kulturhistoriske indfaldsvinkel som Birket-Smiths primære og gennemgående 

teoretiske inspirationskilde,39 beskrev Birket-Smith i Vi mennesker, som udkom første gang i 

1940, selv Darwin som ”den store banebrydende forsker, der dog ikke havde helt ret i sine 

teorier”.40 Meget taler da også for at anskue hans videnskabelige fundering som en 

kombination af især tyskinspireret kulturhistorie og darwinistisk inspireret udviklingslære.  

 

At Birket-Smith var påvirket af begge retninger kom til udtryk, da han i bogen Eskimoerne fra 

1927 lancerede en videnskabelig holdning til racespørgsmålet. Her behandlede han blandt 

andet paralleliseringen mellem naturfolkenes og børnenes udviklingsstadier, som han tog 

afstand fra og kaldte et eksempel på racehovmod. Dog var der stadig objektive forskelle på 

racerne, og i den forbindelse mente Birket-Smith, at kulturen gav indicier på de forskellige 

raceforhold. Ud fra det perspektiv var de australske folk, negrene og andre ”primitive” folks 

levevis udtryk for det fælles menneskelige, men vel at bemærke et udtryk for de fælles 

urmenneskelige instinkter og drifters gennemslagskraft. Blandt disse primitive folk kunne 

man derfor iagttage drifter og instinkter, som ikke længere var at finde i de højerestående 

kulturer. Disse kulturer havde takket være en evolutionsproces, kultiveret de naturlige dyriske 

instinkter og drifter, så de nu var under menneskernes kontrol og ikke omvendt.41  

 

Med denne videnskabelige indfaldsvinkel til racespørgsmålet blev den psykiske og kropslige 

selvkontrol et vigtigt pejlemærke for klassificeringen af såvel en race som det enkelte 

menneskes kulturelle udviklingstrin. Den evolutionære afmørkningsproces som Steensby 

havde så vanskelig ved at påvise, erstattede Birket-Smith så at sige med graden af 

                                                      
38 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 153-158. 
39

 Ibid. 
40 Kaj Birket-Smith, Vi mennesker. Menneskets udvikling og racer, (København: Chr. Erichsens forlag, 3. 
udg., 1961), s. 18-30. 
41 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 229-231.  
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kropskontrol. Således påpegede han, at der indenfor de enkelte racegrupper kunne skelnes 

mellem fremskredne og mindre specialiserede racer, ”hvis primitive karakter ofte viser sig 

ved at de har bevaret enten særlige barnlige eller laverestående ”dyriske” træk.42 Som det vil 

blive belyst nedenstående benyttede han sig særligt af kropskontrollen som evolutionstræk i 

hans beskrivelser af australske naturfolk.  

 

Som nævnt var darwinismens tankesæt noget problematisk i forhold til Danmarks 

eksistensberettigelse, og selv efter genforeningen i 1920 forblev Danmark en småstat. For 

Birket-Smith blev den situation ikke mindre problematisk ved, at den antropologiske 

videnskab reproducerede opfattelsen af den europæiske verdensorden. I den verdensorden 

blev de europæiske nationers kolonisering og ekspansion antaget som en naturlovmæssig 

orden, men den orden havde Danmark vanskeligt ved at leve op til. Behændigt søgte Birket-

Smith i stedet at fastslå danskernes tilhørsforhold til den ekspanderende hvide race ved at 

påvise og fremhæve de danske bidrag til racens sejrsgang. Ad den vej fik han tilskrevet det 

danske folks kultur en vis andel i de store europæiske nationers verdensherredømme, som 

så berettigede danskerne til at betragte sig som en del af den hvide races kulturelle 

overlegenhed. Det eneste aber dabei ved det ræsonnement var, at Danmark nemt kom til at 

fremstå som et påhæng til de andres nationers storhed – og som påhæng var det 

begrænset, hvor stor den særlige dansk storhed nu kunne siges at være.  

 

Birket-Smith imødegik problemet med hjælp fra den kulturhistoriske indfaldsvinkel, hvor ud 

fra han fremstillede antropologien som en videnskab om ”menneskeånden”. I denne tanke 

blev en kultur betragtet som en levende organisme med en særlig ånd, der kunne bevæge 

sig mellem to yderpunkter. Kulturen kunne enten befinde sig på et stillestående hvilestadie, 

hvor fremdriften var blevet dysset i søvn, eller den kunne gennem dens indre spændinger 

befinde sig på et dynamisk fremadskridende stadie. Ud fra den kulturforståelse betragtede 

Birket-Smith enhver form for såvel fysisk som mental udfoldelse som et udtryk for 

menneskelig selverkendelse og kulturel ånd.43  

 

Med den tilgang fik han gjort det danske folk til en del af den sejrende hvide race, idet han på 

den baggrund argumenterede for, at den hvide race skulle anskues som en bred sammensat 

menneskelig og kulturel ånd, der hverken spredte sig som en helhed eller udsprang fra en 

enkelt nation. Trods den hvide races sammensatte karakter var det ikke desto mindre muligt 

at spore dens enkelte egenskaber tilbage til deres ophavskultur. Dermed blev det også 

                                                      
42

 Kaj Birket-Smith, (1961), s. 112. 
43 Ibid., s. 204-213. 
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muligt at kortlægge Danmarks bidrag til den herskende verdenskultur,44 og med dette 

behændige teoretiske kunstgreb blev spørgsmålet om ekspansion, kolonibesiddelser og 

territorial størrelse af væsentlig mindre betydning. Til gengæld blev eksempelvis vikingernes 

opdagelsestogter eller Tycho Brahe (1546-1601) og H. C. Ørsteds (1777-1851) 

videnskabelige bedrifter, der legitimerede det danske folks tilhørsforhold til den sejrende 

hvide race. 

 

Således indtog Birket-Smith også en anden indfaldsvinkel til spørgsmålet om autenticiteten. 

Hvor Gravlund og Steensby søgte det autentiske og utabelige i kulturelle og faglige 

egenskaber som landbefolkningen udviklede gennem den daglige dont, blev det hos Birket-

Smith de store mere eller mindre enkeltstående præstationer indenfor videnskab, 

opdagelsesrejser eller lignende, der i deres irreversibilitet vidnede om det danske folks 

autenticitet og historie som et højtudviklet kulturfolk. Som følge af denne sammenkobling 

mellem det danske folk og den hvide race, tillagde Birket-Smith endvidere opfattelsen af 

såvel den geografiske beliggenhed som interaktionen med de omkringliggende samfund en 

noget anden betydning for et samfunds udvikling, end hvad Gravlund og Steensby havde 

slået til lyd for. 

 

7.2. Fra Danmark til Australien – En rejse i menneskets udviklingshistorie  

 

Ganske som Gravlund anså også Birket-Smith de lokale geografiske forhold som en vigtig 

faktor for udviklingen af et folks karakter, men ifølge Birket-Smith var ikke alle områder lige 

gunstige for menneskers og samfunds udvikling. Hans opfattelse af den geografiske 

betydning for et samfunds udviklingsmuligheder var bestemt ud fra en forestilling om et 

center/periferiforhold. Ræsonnementet gik på, at et perifert samfund, der lå fjernt og isoleret 

fra udviklingens centrum, som følge af den manglende interaktion med centeret 

nødvendigvis ville være et udviklingsmæssigt generelt tilbagestående og stillestående 

samfund. Meget illustrativt fandt han beviset herfor ved at rejse så langt væk fra Danmark 

som næsten muligt - til Australien. For lige så stor afstand der geografisk er mellem 

Australien og Danmark, lige så langt var der imellem det danske folk og de australske 

indfødtes kultur- og udviklingstrin. Det fremgik blandt andet af hans bog Naturmennesker fra 

1934. Indledningsvis mindede Birket-Smith heri læseren om ikke at føle sig hævet over 

naturmenneskerne, da alle mennesker dybest set var en stor familie. I den forbindelse 

anførte han, at videnskaben havde kunnet påvise, at den australske race havde et slægtskab 

med europæerne. Forskellen var blot, at australierne levede som danske forfædre gjorde det 

                                                      
44 Ibid., s. 277-278. 
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i stenalderen, men så meget desto mere var de australske folk, ifølge Birket-Smith, vigtige 

studieobjekter, der kunne give en bedre forståelse af det danske urfolks levevis. 

 

Hvor både Steensby og Gravlund beskrev det danske urfolk med superlativer forholdt det sig 

noget anderledes i Birket-Smiths beskrivelser af australierne. Eksempelvis var han ikke sen 

til at pointere at: “Kønne er disse Avstraliere ikke”45 og han havde heller ingen problemer 

med at aflæse den udviklingsmæssige afstand mellem en dansker og en australier på såvel 

udseendet som den kropslige beherskelse. I hans mere detaljerede beskrivelse af 

australierne, skrev han således: 

 

Øjnene ligger dybt inde under et Par mægtige Øjenbrynsbuer, hvad der giver 

dem et vildt Udseende. Næsen er ligesom trykket dybt ind ved Roden og 

breder sig nedefter vidt ud til Siderne. Nogle synes saa godt om en flad Næse, 

at de med Vilje trykker den endnu fladere paa deres Børn. Munden er stor og 

grim med tykke Læber, og hele Underansigtet springer frem.46  

 
 

Beskrivelsen af australieren står i skærende kontrast til Steensbys beskrivelse af 

kranieformen på den danske idealtype. Hvor Steensby i positive vendinger forbandt 

anholtformens tætte forbindelse til det danske urfolk med renhed og afmørkning, forholdt det 

sig hos Birket-Smith anderledes med australiernes urtypiske forbindelse. Trods deres 

urtypiske levevis blev deres kranieform og udseende ingenlunde forbundet med hverken 

renhed, skønhed eller autenticitet, men blev derimod taget som et håndgribeligt udtryk for 

deres lavere nærmest dyriske udviklingsstadie. Mens Steensby og til dels Gravlund 

benyttede graden af hudens mørkhed som indikator for menneskers udviklingsstadie, 

støttede Birket-Smith sig altså til en bred vifte af æstetiske indikatorer, hvor det for ham 

smukkeste ville være identisk med det højst udviklede. Birket-Smiths håndgribelige 

fremstilling af forbindelsen mellem udseende, æstetik og udviklingsstadie, blev endvidere 

understøttet i hans fremstillinger af australiernes hverdagsliv og kropsbeherskelse. Set med 

en foretagsom danskers øjne bemærkede Birket-Smith eksempelvis at:  

 

Avstralierne [er] som Regel ikke Morgenmænd. Dér kommer een krybende ud 

af Hytten, gaber og kigger sig om. Han rækker og strækker sig, gnider sine 

                                                      
45 Kaj Birket-Smith, Naturmennesker, (København: Chr. Erichsens Forlag, 1934), s. 10. 
46 Ibid., s. 10-11. 
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Øjne og kradser sig søvnigt paa Ryggen - sætter sig saa ned ved det ulmende 

Baal, hvor han faar Ild paa Piben.47  

 

Bemærk australierne kom ikke frejdigt og oprejst gående ud af hytten, men krybende sløvt 

som en anden doven hund. Ligeledes lod australieren ubesværet den ene stilstand afløse 

den anden, og på den måde svarede hans nærmest dyriske handlinger fint til hans vilde 

udseende. Dette billede blev yderligere fremhævet i Birket-Smiths beskrivelse af de 

hygiejniske forhold, hvorom han havde noteret sig, at børnene:  

 

ikke [behøver] at være bange for at blive kaldt paa for at skulle vaskes; thi 

Renlighed er ikke Avstraliernes stærke Side. Det hænder, at en Moder tager 

sit Barn paa Skødet og gaar paa Jagt efter Utøj i dets Paryk. I saa Fald gaar 

Udbyttet af hendes Anstrengelser straks i Munden, og paa denne Maade 

forenes det nyttige med det behagelige.48 

 
Dansk ”bondeslid” var med andre ord noget, der lå fjernt fra den vilde australiers hverdag. På 

den måde fremkom der en ganske klar illustrativ fremstilling af forskellene mellem 

australieren som det dyriske, beskidte og sløve naturmenneske og den civiliserede, 

arbejdsomme, lyse, raske og rene danske bonde.  

 

Tilsvarende fremstillinger af australierne er ligeledes at finde i tredje udgave af Vi mennesker 

fra 1961. Heri gik han endog et skridt videre og uddybede de kropslige forskelle på 

australierne og de hvide europære. Igen tog han fat i det æstetiske, når han påpegede, at 

australierne på ingen måde levede op til vores skønhedsidealer. Det gjaldt ikke kun deres 

ansigter, men også deres kropsbygning. Ifølge Birket-Smith havde australierne “utrolig lange” 

arme og ben, var magre, spinkle af bygning og havde endvidere både smalle skuldre og 

hofter. Altså ikke just en beskrivelse af en urtype, der kunne siges at besidde en ”legemlig 

kraft og en karakters alvorsfuldhed”, sådan som Steensby havde beskrevet den danske 

urrace. Som understregning af australiernes anderledes kropsbygning og udseende 

afsluttede Birket-Smith beskrivelsen med følgende:  

 

Når dertil endelig føjes, at kvindernes bryster meget tidligt forvandles til et par 

slappe poser så lange, at de bekvemt kan rækkes over skulderen eller under 

                                                      
47 Ibid., s. 14. 
48 Ibid., s. 14. 
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armen til spædbarnet omme på moderens ryg, vil man nogenlunde kunne gøre 

sig en forestilling om disse primitive menneskers ydre.49  

 

Denne gang undlod han at nævne, hvorvidt det nyttige var forbundet med det behagelige, til 

gengæld blev læseren – endnu engang – ikke efterladt i tvivl om, hvorvidt den 

naturunderlagte australier var den kultiverede europæers diametrale modsætning. I hans 

fremstilling af australierne formåede han således at fremstille et folk og en kultur, der på alle 

måder var i modsætning til de danske idealbilleder. Med fokus rettet på de kropslige 

forskelle, blev afstanden mellem menneskets udviklingstrin gjort håndgribelig, så den kunne 

kontrolleres ved selvsyn. Uden at overveje brugen af europæiske krops- og samfundsnormer 

som civilisationsparametre, blev disse ukritisk benyttet til klassificeringen og fremstillingen af 

australierne som mennesker nær dyrestadiet. Så meget desto mere var Birket-Smith 

forundret over australiernes monoteistiske gudsdyrkelse, at han måtte fremhæve det 

tankevækkende ved: “At et saa lavt staaende Folk som Avstralierne kender et højeste 

Væsen, som de oven i Købet kalder “vor Fader””.50  

 

Spørgsmålet var så, hvordan australierne havde tilegnet sig den monoteistiske gudsdyrkelse, 

idet Birket-Smith anså det for usandsynligt, at et isoleret naturfolk som australierne, skulle 

være nået til erkendelsen om én gud uden udefrakommende påvirkning. I forlængelse af den 

førnævnte center/periferi-tanke mente Birket-Smith ikke, at en kultur rummede en iboende 

dynamik, der i sig selv ville kunne generere et samfunds udvikling; sådan som det var 

tilfældet i Steensbys og Gravlunds kulturopfattelse. Af samme årsag adskilte Birket-Smith sig 

også fra Gravlund og Steensby, når det gjaldt den geografiske placerings betydning for en 

kulturs og et samfunds udviklingsmuligheder. Som placeret i den yderste periferi i forhold til 

det ekspanderende Europa var de australske folk, ifølge Birket-Smith, dømt til at leve i 

evolutionær armod og principielt burde de befinde sig i en fuldstændig urtilstand. Når 

australierne havde formået at hæve sig en smule over urtilstanden var det, efter Birket-

Smiths overbevisning, en følge af, at australierne på et tidspunkt var blevet påvirket af de 

nordligt beliggende kultursamfund.51  

 

Dette nord/syd billede blev yderligere uddybet i hans beskrivelser af de australske folks 

nordlige naboer. Naturfolkene nord for australierne havde slået sig ned som agerbrugere og 

var i kraft af deres kultivering af naturen ikke længere afhængige af naturens gaver. Dét, at 

                                                      
49 Kaj Birket-Smith, (1961), s. 182. 
50 Kaj Birket-Smith, (1934), s. 23. 
51 Kaj Birket-Smith, Fjærne folk. Kår og kultur i seks primitive samfund, (København: Jespersen og Pios 
Forlag, 1951), s. 9-34. 
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de ikke i samme omfang var underlagt naturen, var for Birket-Smith et vidnesbyrd om, at de 

lå på et højere udviklingstrin end de australske folk. Ganske vist havde de australske kvinder 

gjort spæde ansæt til en form for agerdyrkning, men den var aldrig slået igennem som en 

dominerende næringskilde i de australske stammesamfund – hvad der blot yderligere 

understregede australiernes lavere udviklingsstadie.52  

 

Måden hvorpå Birket-Smith var forankret i den moderne videnskab gjorde, at han indtog en 

udadvendt verdensopfattelse, hvorved forholdet til omverdenen fik en helt anden betydning 

end det var tilfældet hos Steensby og Gravlund. Hvor Steensby og Gravlund anså 

landbefolkningens isolation som garant for minimal blodsblanding, og dermed en 

forudsætning for befolkningens autenticitet og udvikling i retning af afmørkningen, betragtede 

Birket-Smith isolationen som ensbetydende med samfundsmæssig formørkelse og 

evolutionær stagnation. Altså en diametral modsat opfattelse af betydningen af et 

kultursamfunds geografiske placering og interaktion med andre samfund. I Birket-Smiths 

kulturforståelse blev kontakten med omverden ganske enkelt en nødvendighed for et 

samfunds udvikling. Afgørende for en kulturs udvikling og overlevelse blev herved 

befolkningens evne og parathed til at være udadvendt, til at handle i og med omverdenen. 

Men ser man bort fra denne forskel så adskilte de dikotomier, hvormed Birket-Smith 

fremstillede forskellene mellem de højtudviklede og mindre udviklede mennesker og kulturer, 

sig ikke synderligt fra Steensby og Gravlunds beskrivelser. I sin fremstilling af forskellene 

mellem den civiliserede europæer og den vilde australier benyttede også Birket-Smith 

dikotomier som nord-syd, ren-uren, lys-mørk, men udvidede repertoiret med center-periferi, 

bonde-jæger, kultur-natur.  

 

Som nævnt vægtede Birket-Smith hverken spørgsmålet om autenticitet eller kortlægningen 

af den danske urbefolkning særligt tungt – snarere fristes man til at sige, at det glimrer ved 

dets fravær. Derimod lagde han vægt på at fremstille det danske kultursamfund som en 

højtudviklet kultur, der havde været og stadig var en del af den hvide races udvikling. Med 

hans fokus på den samfundsmæssige udvikling betragtede han den kropslige parathed som 

en nødvendighed for at kunne imødekomme udviklingen og fremskridtets omskiftelighed. 

Denne kropslige duelighed og parathed udgjorde ydermere et vigtigt aspekt i forhold til 

Birket-Smiths syn på de indre danske sociale forhold.  

  

                                                      
52 Kaj Birket-Smith, (1934), s. 24-39. 
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7.3 Svage elementer  

 

Udover forskellene mellem verdens racegrupper, påpegede Birket-Smith også forskellene 

indenfor de enkelte racegrupper. Således fremhævede han den blonde nordiske type i 

Europa, Sudannegrene i Afrika og mongolerne i Asien, som “udviklingens toppunkter, som 

hæver sig over et bredere og mere almindeligt racegrundlag.”53 Disse typer var de 

ypperligste repræsentanter for deres respektive racegrupper, men selv indenfor disse 

racegrupper kunne der foretages en yderligere differentiering mellem mere og mindre 

specialiserede racer, som var kendetegnede ved at have bevaret særlige barnlige eller 

dyriske træk. I den forbindelse skulle man ifølge Birket-Smith være opmærksom på, at 

“inddelingen i mere eller mindre fremskredne racer udelukkende hviler på en vurdering af 

deres legemsbygning...”54 (Birket-Smiths egen kursivering). Han gjorde efterfølgende 

opmærksom på, at en sådan vurdering ikke indeholdt “nogen som helst dom over deres 

åndelige egenskaber”55 (Birket-Smiths egen kursivering). Men bemærkningen til trods 

påpegede han efterfølgende, at der var en forbindelse mellem den kropslige udformning og 

åndsevnerne. Eksempelvis led naturfolkene af en brist på deres selvstændighed, hvorved 

deres lavere udviklingsstadie lod sig komme til udtryk i deres tilbøjeligheder til åndelig 

træthed og svigtende selvherredømme. Som konsekvens heraf kunne naturfolkene ikke 

udføre et regelmæssigt arbejde, hvis ikke det var båret oppe af diverse følelsesmomenter. 

Således kunne såvel en races som et menneskes udviklingsstadie aflæses ud af det enkelte 

individs udseende og kontrol over såvel krop som følelser.56  

 

Det vil sige, at en dansker kunne regne sig selv som et medlem af en højtudviklet kultur, hvis 

han eller hun havde lært at kontrollere sig selv, sin krop og følelser. Beviset herfor var at 

finde i den europæiske civilisations modsætninger som for eksempel de australske folk. 

Dermed var fremstillingen af deres urmenneskelige, vilde og dyriske levevis en bekræftelse 

af forestillingen om europærerne og danskerne, som de mest menneskelige af alle de 

menneskelignende dyr.  

 

Skelnen mellem ”os” som civiliserede og ”de andre” som dyriske var som sådan ikke ny. 

Eksempelvis havde Grundtvig med udgangspunkt i kristendommen foretaget en lignende 

skelnen,57 men med Birket-Smith blev distinktionen videnskabeligt funderet. Ydermere var 

                                                      
53 Kaj Birket-Smith, (1961), s. 112. 
54 Ibid., s. 112. 
55 Ibid., s. 112. 
56 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 234-235. 
57 Jf. Poul Pedersen, “Grundtvig i verdenshistorien og blandt fremmede folk”, in Dansk mental geografi. 
Danskernes syn på verden - og sig selv, red. Ole Høiris, (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1989), s. 26-34. 
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hans aflæsning af kropsbeherskelsen en nemmere metode til at skelne mellem de 

civiliserede og de vilde, end for eksempel Steensbys kraniologiske klassificeringer. Ligeledes 

skabte Birket-Smiths metode heller ikke klassificeringsproblemer med mennesker, der havde 

brune øjne eller mørkt hår, og derved var det selv for lægmanden muligt at skelne mellem 

natur- og kulturfolk, vilde og civiliserede, normal og unormal. Ræsonnementet indebar 

endvidere, at kunne ”vi”, danskere, beherske vores krop og følelser, var danskerne ifølge 

Birket-Smith og antropologiens videnskabelige og objektive terminologi en del af den 

herskende hvide races kultur.  

 

Men som nævnt var der også indenfor de ypperligste racetyper, elementer som ikke havde 

kontrol over egen krop og sjæl, og som derfor kunne siges at befinde sig på et lavere 

udviklingstrin. Ifølge Høiris fremhævede Birket-Smith således i 1940, i første udgaven af Vi 

Mennesker, det som en vigtig betingelse for ethvert samfunds racekvalitet, at gruppen af 

disse elementer, som bestod af åndssvage, vagabonder eller på anden måde afvigere fra 

den samfundsgældende normalitet, blev så lille så mulig. Ideelt set skulle de ikke være til 

stede i et velfungerende samfund, da de udgjorde en fare for den fortsatte åndelige udvikling 

og dermed også for fremtidens samfund. Af samme årsag anså han det som en 

samfundspligt at ty til racehygiejnen for at minimere eksistens af disse elementer.58  

 

Som før nævnt havde Birket-Smith påpeget nødvendigheden af, at et folk besad den 

nødvendige parathed. Med racehygiejnen så han således en effektiv måde at sikre 

paratheden såvel som evnen til at imødekomme og overleve udviklingens omskiftelige krav. 

En lignende fokusering på den kropslige beherskelse og evne til selvkontrol kom også til 

udtryk hos en anden af samtidens markante personligheder – forfatter og skribent Johs. V. 

Jensen. 

 

7.4. Johs. V. Jensen og det blonde bestie  
 

Johs. V. Jensens forfatterskab spænder vidt. Fra kronikker, over skønlitterære romaner til 

rejsebeskrivelser og værker af antropologisk karakter. Han var en produktiv skribent og 

forfatter med et bredt kendskab til sin samtids videnskabelige strømninger. I adskillige 

værker ses hans inspiration af videnskabens antropologiske, naturvidenskabelige og 

teknologiske forgreninger. Imidlertid var Johs. V. Jensens kendskab til de videnskabelige 

strømninger i mange tilfælde af andenhånds karakter, og hans brug af disse var ofte både 

eklektisk og uden videnskabens systematik og begrebsbevidsthed. Det ændrede dog ikke på 

                                                      
58 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 234 & 282. 
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hans begejstring overfor en lang række videnskabelige opdagelser. Denne tilgang var en del 

af hans karakteristiske åbenhed overfor det nye og moderne, og som den materialist han var, 

havde han stor tillid og mange forventninger til det moderne samfunds udviklingsmuligheder. 

Således anså han i lighed med Birket-Smith også den teknologiske ekspansion som et 

udtryk for den hvide races overlegenhed, hvilket han ofte gav udtryk for i sine tekster.  

 

Som kosmopolit nærede Johs. V. Jensen ikke samme sentimentale nationalfølelse som 

eksempelvis Gravlund gjorde. Af samme årsag var han heller ikke plaget af 

nederlagsfølelsen fra 1864, og i en periode mente han sågar, at Danmark som stat skulle 

opløses for i stedet at blive knyttet til andre større og ekspanderende nationer. Om Jylland 

hørte til Danmark eller England fandt han for så vidt ligegyldigt, så længe den jyske 

befolkning var knyttet sammen med racefæller. Som en parallel til Birket-Smiths verdens- og 

menneskeopfattelse koblede Johs. V. Jensen det danske og det nordiske sammen med de 

ekspanderende og fremadstormende nationer som England, USA og siden hen også 

Tyskland. Det skyldtes ifølge Jensen, at disse nationers fremmarch havde deres rødder i den 

nordiske bondekultur, hvilket gav det danske folk en væsentlig andel i de store nationers 

teknologiske og territoriale vindinger.59 

 

Et andet fællestræk med Birket-Smith var Johs. V. Jensens inspiration af darwinismen, men 

inspirationen tog sig forskelligt ud alt efter hvor i forfatterskabet der slås ned. I starten af 

hans karriere fulgte han Høffding og Brandes’ diskussionen om Nietzsche. “Høffding i flaaet 

tilstand” var hans kommentar til disputten, og som Brandes-tilhænger var han i starten af sit 

forfatterskab udover Darwin også inspireret af Nietzsches tanker.60 Blandingen af Nietzsche 

og Darwin kan blandt andet læses i Den ny Verden fra 1907, som han skrev på baggrund af 

et ophold i USA. I beskrivelserne af den sorte del af den amerikanske befolkning gav Jensen 

tydeligt udtryk for en verdens- og menneskeopfattelse, som var præget af benhård 

socialdarwinisme tilsat Nietzsches tanker om overmennesket.   

 

Eksempelvis beskrev Johs. V. Jensen negeren som let genkendelig ved hans ”gorillahoved”, 

hvorfra han udstødte en ”vrinskende latter”61. Udover det dyriske udseende var et andet 

kendetegn, at negeren altid bar en barberkniv ved sit bryst, som han i kraft af hans dyriske 

instinkter og uoverlagte morderiske tendenser ikke tøvede med at bruge. Som konsekvens 

heraf blev negerne ofte ”mobbed”, hvilket var en form for lynchning uden rettergang, af den 

                                                      
59 Jf. Bent Hausgaard Jeppesen, Johannes V. Jensen og den hvide mands byrde, (København: Rhodos, 1984). 
Indeholder en gennemgang af Johs. V. Jensens opfattelse af den hvide mands ret til imperialisme og 
ekspansion, samt danskernes tilhørsforhold til den hvide race. s. 28 ff. 
60 Jf. Harald Beyer, Nietzsche og Norden, bd. 2, (Bergen: Universitetsforlaget, 1959), s. 165. 
61 Johs. V. Jensen, Den ny Verden, (København: Nordisk Forlag, 1907), s. 29.  
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hvide befolkning. Den behandling havde den danske forfatter fuld forståelse for som han 

retorisk spurgte: “hvad skulle det dog nytte at give sådan et Dyr Rettergang?”62  

 

Negernes barbariske opførsel blev i den forbindelse forklaret med, at de var en race i 

urtilstand, og problemerne mellem den sorte og hvide befolkning var blot ét eksempel på 

negernes manglende evne til at omstille sig i forhold til forandringer. Nok kunne negerne 

lære at læse og skrive, men da deres hjernekapacitet var væsentlig begrænset i forhold til 

den hvide mands, ville negernes evner, ifølge Johs. V. Jensen, komme til kort ved 

algebraen.63 Til trods for at de befandt sig i et moderne samfund ville negerne endvidere som 

følge af deres lavere udviklingsniveau, derfor også vedblive med at formere sig som 

”Gnavere og leve som var De i den Vilde Jungle”.64 Af den grund anså han det for umuligt at 

blande sorte og hvide; endsige at de skulle kunne leve sammen, da ingen hvid mand ville 

regnes lig en neger. Dog understregede Johs. V. Jensen, at det ikke var ensbetydende med, 

at negerne ikke kunne leve et ordentligt liv; de var bare ikke i stand til at leve på samme 

niveau som de hvide, og skulle derfor være isoleret fra den hvide befolkning og deres 

levevis. 

 

Beskrivelserne i Den ny Verden er et godt eksempel på blandingen af tankegods fra 

socialdarwinismens fortolkning af “survival of the fittest” og det nietzscheanske 

overmenneske, der prægede Johs. V. Jensens tidlige forfatterskab. Ud fra dette perspektiv 

var et mørklødet menneske, sammenlignet med et hvidt menneske, født til at være på 

dyrestadiet. Et stadie de måske nok kunne hæve sig fra, men aldrig for at nå samme niveau 

som det hvide menneske - hvide mennesker var med andre ord født som overmennesker i 

forhold til farvede.  

 

Med tiden tog Jensen imidlertid afstand fra det nietzcheanske, og siden kaldte han den 

brutale darwinisme for den dårlige darwinisme.65 Hvor han før så udviklingen som en 

konstant fremadskridende proces, der automatisk udelukkede de svageste elementer, indtog 

han siden hen en form for cyklisk helhedstænkning, herunder også af menneskets udvikling. 

Det betød, at mennesket skulle ses som mere end sjæl, følelser og ånd. Afgørende for at 

disse åndelige sider kunne komme til udtryk, var materien, kroppen, som skulle give ånden 

indhold og styrke. Der skulle være en balance mellem ånd og krop, og i den forbindelse 

                                                      
62 Ibid., s. 31. 
63

 Ibid., s. 33. 
64 Ibid. 
65 Jf. Harald Beyer, (1959), s. 162. 
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definerede han et geni som gennemsnitsmennesket, som havde bibeholdt alle menneskets 

oprindelige anlæg.  

 

“For tung i Toppen er Mennesket ikke”, skrev han således i Introduktion til Vor Tidsalder. 

Hermed henviste han til, at europæerne indeholdt en del af den totalt ubevidste vilde, men 

gennem en bearbejdning af krop og sjæl havde de øget den åndelige kapacitet og hævet sig 

fra det vilde menneskes stadie. Ræsonnementet var ikke ment som en definitiv nedgørelse 

af den vilde, da det frieste menneske ifølge Jensen både var det absolut ubevidste vilde og 

det åndeligt fuldt gennemarbejdede menneske.66 I et Rousseau lignende perspektiv 

anskuede Johs. V. Jensen her den vilde som fri ud fra en antagelse om, at den vilde i kraft af 

sit lavtstående udviklingstrin og uvidenhed besad en harmoni mellem krop og sjæl, som 

gjorde ham i stand til at hvile i sig selv. Herved besad den vilde en umiddelbar kropslighed, 

der gjorde, at han aldrig stillede spørgsmålstegn ved sin krops parathed. Samme parathed 

og harmoni mellem krop og sjæl havde den åndeligt fuldt gennemarbejdede også, men, som 

et resultatet af kroppens og sjælens disciplinering, var den civiliserede i stand til at beherske 

en kropslig og åndelig kontrolleret ukontrol. Modsat den vilde, som med sit naturinstinkt kun 

var i besiddelse af en ukontrolleret ukontrol. Det åndeligt gennemarbejdede menneske høje 

civilisationsniveau kunne med andre ord genkendes i en udpræget grad af kropslig parathed 

og perfektionistisk åndelig selvkontrol. Denne egenskab var tillært og af samme grund kunne 

et menneske ikke være født som et overmenneske, men noget det blev til gennem 

bearbejdning af kroppens og sjælens ligevægt.  

 

Dette menneskesyn betød dog ikke, at han på nogen måde betvivlede den hvide europæers 

status som verdens herskende race. I forlængelse af Johs. V. Jensens materialistiske 

verdensopfattelse var den teknologiske og materielle udvikling, som europæerne havde 

skabt, både årsag og bevis på europæernes, og i særdeleshed nordboens, overlegenhed. En 

overlegenhed som manifesterede sig ved, at andre laverestående samfund og racer blot 

kunne tage imod de europæiske frembragte materielle goder som gaver. Som konsekvens af 

den teknologiske formåen havde europæerne derfor en indiskutabel overlegenhed i forhold til 

andre folkeslag, eller som Johs. V Jensen udtrykte det: “en lavtstaaende Evropæer er og 

bliver en lavstaaende Evropæer; men jeg finder hans Klasseoverhøjhed i Østen i Orden.”67  

 

Denne forestilling om den europæiske overlegenhed blev med al tydelighed fremstillet i hans 

beretning om en gruppe skibbrudne, som han under en rejse så gå i land på Johnsons Pier i 

Singapore. Han beskrev de skibbrudne som en blandet flok mennesker, der alle var i en 

                                                      
66 Johs. V. Jensen, Introduktion til Vor Tidsalder, (København: Nordisk Forlag, 1. udg., 1915), s. 166-173. 
67 Ibid., s. 133. 
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kummerlig tilstand, men én skilte sig særligt ud fra flokken. Det var, hvad han kaldte, en ren 

nordisk type. Typen havde “herkuliske Skuldre [...] og Forlemmer, hvortil ingen 

Handskenummer gaves” og han var det “groveste og voldsomste Karlfolk”, Johs. V. Jensen 

nogensinde havde set. Han var ikke et øjeblik i tvivl om, at denne kraftkarl var hengiven til 

“bestialsk Svir og Optøjer”, og havde det ikke netop været på Johnsons Pier ville ingen 

havde lagt mærke til dette ”blonde bestie”. Men, som Johs. V. Jensen endvidere skrev, netop 

fordi det ”blonde bestie” befandt sig på Johnsons Pier, “havde han ret til at gaa i Land som 

en Konge, for han alene var i Stand til at genskabe hele den Evropæiske Civilisation fra 

Grunden af, hvis han blev isoleret!”.68  

 

Det blonde bestie var i bund og grund en urtype, omend en ikke-åndeligt gennemarbejdede 

udgave, som i selskab med europæiske artsfæller til hver en tid ville være en laverestående 

europæer. Denne beskrivelse kunne tolkes i retning af hans tidligere nietzschianske tanker 

om overmennesket, da det blonde bestie som en del af den hvide race var modtagelig for, 

hvad Jensen kaldte, teknikkens gaver. Altså var det blonde bestie i besiddelse af den 

nødvendige parathed og udviklingsevne, men, som en bemærkelsesværdig parallel til 

Gravlunds tankegang, var isolationen afgørende for evnernes udfoldelse. Dermed adskilte 

han sig fra Birket-Smith, der koblede udvikling tæt sammen med interaktion med andre 

kulturer, og som det vil fremgå af nedenstående var Johs. V. Jensen i forhold til menneskers 

medfødte udviklingsevner tættere på Gravlund ”Blut und Boden”- tankegang end på Birket-

Smiths center-periferi-teori. 

 

Til gengæld var Johs. V. Jensen helt på linje med Birket-Smith, når han tillagde kroppen en 

væsentlig betydning for klassificeringen af såvel en person som en races udviklingsstadie og 

evne til udvikling. En klassificering hvori den hvide, lyse, stærke og beherskede krop stod 

som symbol på den hvide mands fremskridtspatent. Med simple modsætningspar, som lys-

mørk, høj-lav, kraftig-spinkel fik Johs. V. Jensen, med sine besnærende billedlige 

beskrivelser af det fremmede, fremstillet europæerne og dermed også danskerne som de 

ypperligste repræsentanter for menneskeracen. Det kom især til udtryk når han talte om ”Det 

nordiske perfektum” og ”Åndens Stadier”. 

 

7.5 Det nordiske perfektum  
 

Johs. V. Jensen var sig ganske bevidst om, at han, ifølge sin egen menneske- og 

verdensopfattelse, selv som hvid og nordeuropæer, besad særlige evner som ikke var alle 
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mennesker forundt. Det fremgik eksempelvis af hans beretning om mødet med en japaner på 

en sørejse fra Singapore til Hong Kong. Under samtalerne følte han gentagne gange, at 

japaneren iagttog ham påpasseligt og tavst. Efter nogen tid mente Johs. V. Jensen at have 

gennemskuet, hvad japaneren var ude på og hvorfor han var så tavs: 

 

naar nu han har afluret mig alle mine hertugelige Vaner og kan dem, saa har 

han jo aldrig blottet sin Uvidenhed, bilder han sig ind, han har vidst alt dette fra 

Tidernes Begyndelse - og det er vel egentlig mig der har været naiv og aaben 

nok til at kopiere ham!69  

 

Oplevelsen med japaneren var efter Johs. V. Jensens overbevisning generelt 

kendetegnende for, hvad Europa kunne forvente sig af Japan. Selv om Japan og japanerne 

umiddelbart kunne forekomme at være civiliserede, så ville det dog til hver en tid være tale 

om en forsøgsvis efterligning af det europæiske. Af samme årsag skulle europæerne være 

på vagt overfor japanerne, for som han advarende udtrykte det: “Det er vort Perfektum de er 

ude efter.”70  

 

Alt imens Europa og europæerne skulle tage sig i agt overfor japanernes kopiering af den 

europæiske civilisation, skulle der også holdes et godt øje med en anden fare - nemlig den 

gule fare fra Kina. Ifølge Johs. V. Jensen tilhørte kineseren en ”ældgammel” kultur, der dog 

befandt sig på et tidligt udviklingsstadie og derfor højst skulle betragtes som en højt 

civiliseret vild. På grund af ydre forhold havde den kinesiske race ikke formået at hæve sig 

over naturen, men, som han beskrev det, havde den kinesiske race i lighed med visse 

gnaversamfund “givet simple livsformer en betydelig fasthed.”71 Årsagen til den kinesiske 

races manglende udvikling hang efter Jensens overbevisning sammen med, at den kinesiske 

befolkning gennem et par generationer havde været forfalden til opiumspibens bedøvende 

rus. En rus som havde bremset deres udvikling og herved fastholdt kineserne på et 

udviklingsmæssigt tidligt stadie.  

 

Det tidlige udviklingsstadie lod sig endvidere aflæse i den kinesiske og mongolske 

fysiognomi, som han mente rummede flere træk af menneskeaben. Dog gjorde Johs. V. 

Jensen opmærksom på, at kinesernes karakteristika ikke skulle ses som et udslag af 

degeneration, men derimod som et eksempel på en lavt udviklet race, der stod det primitive 

menneske nært. Således kunne kineserne genkendes ved, at de hverken havde hage eller 
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pande. Panden gik i forbindelse med kindbenspartiet og næseroden dannede “… et plan, 

som om det var plattet ned med et Strygejern”72. I dette plan sad øjnene, som Johs. V. 

Jensen beskrev som ”det uhyggeligste” ved kinesernes ansigt.  

 

Årsagen til at kineserne, trods deres lave udviklingsstadie, kunne udgøre en fare, skyldes 

ikke så meget kinesernes evner som det skyldtes europæernes dyrkelse af civilisationens 

mentale sider. Efter Jensens opfattelse havde europæerne en tilbøjelighed til at forfalde til 

tanker og herved blive for ”tunge i toppen”. Skete det, ville Europa og europæerne kunne 

miste kontakten og evnerne til den urmenneskelige kropslige parathed, som var nødvendig 

for at modstå faren fra den kinesiske race.73 Derfor understregede Johs. V. Jensen den 

kropslige parathed som en betingelse for, at den hvide race kunne bevare dens 

overlegenhed og overlevelseschancer. 

 

Når det kom til hvilke faktorer, der havde forårsaget den europæiske overlegenhed, pegede 

Johs. V. Jensen i lighed med Gravlund på vejret og de klimatiske forhold. Som han 

formulerede det, så havde ”de Nordiske Folk haft Kulden som Opdrager”,74 hvilket havde 

tvunget nordboerne til at dyrke deres fysiske formåen samt evnen til innovation og udvikling. 

På den måde havde nordens hårde og kolde klima frembragt en mennesketype, som var 

parat, teknisk, innovativ og produktiv. Samme ræsonnement lå også til grund for antagelsen 

om det blonde besties udviklingspotentiale, da netop nordens klima, ifølge Jensen, havde 

givet det blonde besties og andre nordiske folk en civilisatorisk kapacitet, som enten kunne 

være i udfoldelse eller ligge i dvale. 

 

Modsætningen til det nordiske klima og nordboen var at finde i Syden. Sammenlignet med 

Norden havde Sydens klimatiske velsignelser stillet sydboen i langt lykkeligere forhold, idet 

han på grund af den gavmilde natur ikke behøvede at tænke på sin umiddelbare overlevelse. 

Det betød til gengæld også, at han ikke behøvede at tænke innovativt, og på den måde 

fordrede klimaet til lediggang og lidenskab, hvilket havde gjort sydboen mindre produktiv. 

Således lå Johs. V. Jensen i en vis forstand på linje med Montesquieus Nord/Syd opfattelse, 

når han på baggrund af de klimatiske forskelle argumenterede for, at Sydens og Østens 

folkeslag havde “slået sig til ro i vegetativ Modtagelse af Naturens Gaver for senere at 

modtage Civilisationen nordfra, ogsaa som Gaver.”75  
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De klimatisk forårsagede forskelle samt Nordens åndelige og civilisatoriske forspring, 

afspejlede sig endvidere i en dyb karakterforskel mellem nord- og sydboen, som Jensen 

beskrev som forholdet mellem mand og kvinde. Forholdet mellem vesten og østen, blev i den 

sammenhæng fremstillet som afstanden mellem voksen og barn. En blanding af Nordens 

kulde og Sydens varme fandt han i det nordamerikanske klima. Også her mente han, at de 

klimatiske forhold havde haft en indflydelse på, at amerikaneren fremstod som en ung, men 

alligevel højtudviklet og progressiv type. Dog havde de klimatiske forhold ikke gjort Amerikas 

fremskridt alene; og hvad der i den forbindelse kan forekomme overraskende var, at Johs. V. 

Jensen fandt årsagen til landets hastige fremadrettede udvikling i Amerikas store indvandring 

og heraf følgende racekrydsninger. Krydsningerne havde således ikke ført til degeneration, 

men havde derimod skabt en mennesketype der, i forhold til europæren, var ny og lettere, 

hvilket ydermere havde gjort det amerikanske samfund mere dynamisk end flere af de 

europæiske.76  

 

Hvad de menneskelige karaktertræk angik så havde den nye amerikanske mennesketype 

både et bedre humør og et andet udseende end europæeren. Blandt andet havde Johs. V. 

Jensen bemærket, at mange amerikanere blev tidligt hvidhårede uden håret af den grund 

tabte i tæthed. Ligeledes fremhævede han, at amerikaneren havde en frisk teint og klare 

livsglade øjne, som gav den amerikanske type et skær af evig ungdommelighed. 

Ungdommeligheden og vitaliteten kunne europæeren efter Jensens mening lære noget af, 

men det var dog på ingen måde ensbetydende med, at amerikaneren var ligeså klog som 

europæeren. For som han formulerede det, at selv når talen faldt på “Mænd af Amerikas 

højeste aandelige Kapacitet”, kunne man som “Europæer ikke frigøre sig for en naturligvis 

ganske gemen Medynk med deres Uskyldighed”. Amerikaneren vidste ganske enkelt ikke så 

meget som europæeren, da amerikaneren “saa [Verden] med vore Bedstefædres øjne”.77  

 

Selvom Amerika var et fremadstormende samfund i en rivende udvikling, og til trods for, at 

Johs. V. Jensen i Den nye Verden havde forbundet landets fremskridt med dets rod i den 

nordiske bondekultur, så var amerikaneren altså europæeren underlegen. Årsagen hertil var, 

at amerikaneren var en ung og derfor ikke en nær så åndelig gennemarbejdet mennesketype 

som europæeren. Nok var den amerikanske type højere potenseret end den europæiske, 

men amerikanerens vitalitet og ungdommelighed var baseret på et ældre evolutionært 

udgangspunkt. Når amerikaneren udstrålede en større livsglæde og vitalitet, var det fordi han 

var mere simpel og mindre differentieret end europæeren - eller som han beskrev det, så 

                                                      
76 Ibid., s. 239-240. 
77 Ibid., s. 244. 



89 
 

savnede amerikaneren ”Goethes Mefisto og hans gift til at rive ham, Amerikaneren, ud af sin 

naivitet”.78 

 

Som det fremgår af Johs. V. Jensens beskrivelser af verdens forskellige mennesker og 

samfund, stod han som talsmand for et eurocentrisk verdensbillede. Det afspejlede sig i 

dikotomierne, nord-syd, vest-øst, kulde-varme, lys-mørk, høj-lav, udvikling-stilstand, voksen-

barn, mand-kvinde og kultur-natur, hvormed han fremstillede forskellene mellem Europa og 

den øvrige verden. Men i modsætning til tidligere tog han i Introduktion til Vor Tidsalder 

afstand fra en skarp opdeling af befolkningsgrupperne. Han gik endog så langt som til at 

sige, at formålet med raceundersøgelser måtte være at bringe menneskebestandens 

forskellige elementer nærmere hinanden og maksimere deres værdier. 

 

Ud fra det ræsonnement begrundede han ligeledes Tysklands store teknologiske fremskridt 

og vitalitet med henvisning til landets optagelse af mange forskellige racer. Således havde 

Tysklands diversitet, ifølge Jensen, dannet grundlag for en forøgelse af den åndelige 

kapacitet, og havde desuden tvunget racerne til, i fællesskab, at retningsbestemme 

udviklingen i det tyske samfund. Det fik ham til at kalde Nietzsches tanker om 

overmennesket for ”en forvildelse”, ligesom han slog til lyd for en respekt for racernes 

forskelligheder og udviklingstrin. I forlængelse heraf påpegede han, at den ene races 

ekspansion ikke måtte ske på bekostning af laverestående racer, hvilket fik Jensen til at 

argumentere for en sammenslutning af alle moderne nationer for herved at skabe og 

opretholde en almen gældende national og kulturel amnesti.79  

 

Johs. V. Jensen slog altså her et slag for oprettelse af en international institution, som 

Folkeforbundet der så dagens lys i 1920 efter Første Verdenskrigs rædsler. Hvorvidt selv 

samme rædsler har påvirket hans samfunds- og menneskeopfattelse skal her forblive usagt, 

dog er det værd at hæfte sig ved, at han her plæderede for ideer, der lå fjernt fra hans 

tidligere betragtninger over den benhårde overlevelses- og selektionskamp. I Introduktion til 

Vor Tidsalder fra 1915 anes således konturerne af en ny, anderledes og mere åben holdning 

overfor det fremmede. Hvor ikke-europæere tidligere bare var underlegne og hæmmende for 

samfundsudviklingen, antydede Jensen nu, at netop diversitet kunne være fremmende for 

samfundets dynamik og udvikling. Imidlertid fremstår disse tanker kun som konturer, da han 

senere lagde denne verdens- og menneskeopfattelse bag sig, hvilket eksempelvis fremgår af 

bogen Aandens Stadier fra 1928. 
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7.6. Åndens og kroppens stadier 

 
I Aandens Stadier forsøgte Johs. V. Jensen med begreberne ”gradus” og ”species” at 

fastlægge menneskets udvikling af forholdet mellem krop og sjæl. Gradus var i den 

sammenhæng et udtryk for menneskets åndelige vækst og stadie i forhold til psykologiske og 

moralske egenskaber. Begrebet henviste til selve bevægelsen i åndens udvikling, hvor det 

det ene trin var en forudsætning for det næste og intet udviklingstrin kunne således springes 

over. Species var det håndgribelige og fysiske udtryk for menneskets åndelige stadie, 

gradus. Det vil sige, at species var bevægelsen i standset form, hvorved det åndelige stadie 

kunne bestemmes ud fra ydre kendetegn.80  

 

Herved var der en tæt forbindelse mellem den åndelige og fysiske udviklingsgang, og i 

modsætning til konturerne i Introduktion til Vor Tidsalder, var han med gradus- og 

speciesbegrebernes lineære udviklingstanke tilbage i et veldefineret hierarkisk og raceopdelt 

menneskesyn. Med begreberne gradus og species fastholdt og uddybede han billedet af den 

nordiske blonde type som den ypperligste mennesketype overfor de øvrige laverestående 

mennesker, hvoraf nogle knap havde hævet sig over dyrestadiet.  

 

Med gradus- og speciesbegreberne forekom der flere paralleller til Birket-Smiths verdens- og 

menneskeopfattelse. Som Birket-Smith mente også Johs. V. Jensen, at laverestående 

mennesketyper som pygmæen og buskmændene, gav et godt indtryk af det højtudviklede 

menneskes tidlige stadier. I den henseende anså han pygmæen som det mindst udviklede af 

alle mennesker, der ”kun lige var trådt ud af naturens sovekammer”, skoven, og derfor knap 

var at regne som et menneske. Ifølge Jensen var pygmæerne oprindeligt et folk helt uden 

kultur, som blot levede fra hånden til munden, men takket være påvirkning fra de 

omkringboende negerfolk, var det lykkedes pygmæerne at hæve sig en smule fra deres 

oprindelige stadie. Dermed var pygmæen så tæt på det menneskelige udviklings nulpunkt 

man kunne komme, hvorimod udviklingens toppunkt var den blonde nordbo.81 

 

I den forbindelse udpegede Johs. V. Jensen den blonde races urhjem til at ligge i Nord- og 

Mellemeuropa. Som tidligere tog hans begrundelse herfor også udgangspunkt i de klimatiske 

forhold, men i Aandens Stadier uddybede han klimaets indflydelse på kroppen. Således 

hævdede han, at den manglende sol havde gjort nordboen lysere i huden, mens regnen, 

som en anden brintoverilteeffekt, var årsagen til nordboens blonde hår. Den lyse hud og det 
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lyse hår havde mange variationer og var som sådan kun af sekundær kvalitet, men begge 

indikerede de, at kulden havde været nordboens opdrager. På den baggrund påpegede han, 

at klimaforskellene afspejlede sig i udviklingens yderpunkter med den hvide, civiliserede 

mand i Nord og den vilde, sorte mand i Syd. Udover den kropslige udformning afspejlede 

afstanden sig også i kropsbeherskelsen, idet civiliserede hvide mænd besad en unik 

raskhed, der kom til udtryk i det gennemtrænede idrætslegeme – for som han udtrykte det: 

“jo blondere jo mere fuldendt paa Idrætspladsen.”82  

 

Det var imidlertid ikke ensbetydende med, at alle blonde kunne betragtes som 

repræsentanter for udviklingens toppunkt. Trods deres nordiske udseende fandt Johs. V. 

Jensen eksempelvis sømændene, med deres ”nøgne krop og åbenstående porer”, 

frastødende. På den måde brugte han også gradus- og speciesbegreberne som ramme for 

en hierarkisk opstilling af det danske samfund, hvorved udviklingens toppunkt, den nordiske 

mennesketype, blev knyttet til en bestemt socialklasse. At være en rigtig dansker og nordbo 

faldt altså ikke automatisk sammen med at være født og bosiddende indenfor det danske 

riges grænse; men noget et menneske skulle kvalificere sig til gennem en særlig kropsstatur 

samt en kropslig og sjælelig selvbeherskelse. På den baggrund benyttede Johs. V. Jensen 

sig af pygmæbeskrivelsen og andre fremmedbilleder til at raceinddele og klassificere såvel 

alverdens folkeslag som det danske samfunds sociale lag.  

 

Ud fra den betragtning fandt Jensen også eksempler på underudviklede pygmæer blandt den 

danske befolkning. I målingerne af danske værnepligtige fandt han således et tydeligt 

mønster mellem størrelse og intellekt, hvormed de værnepligtige kunne inddeles i fire 

grupper. Den første gruppe var høje mænd, som ofte viste sig at være bønder eller kuske. 

Anden gruppe var de middel høje og rummede forskellige slags mennesker, blandt andet 

akademikere og forretningsfolk, som generelt udgjorde en overlegen gruppe. Desuden var 

det karakteristisk for denne gruppe, at mange bar briller. Tredje gruppe var gennemsnittet, 

middelstørrelsen, som bestod af tætte halvstore folk. En stor del af denne gruppe var 

arbejdere, håndværkere eller folk fra landet, og var ifølge Johs. V. Jensen, “den raskeste og 

mest udholdende” militære deling. Endelig var der den fjerde og sidste gruppe, som ikke 

nødvendigvis var dårlige soldater; men dog 

 

en urolig Deling, med mere end een enfant terrible, havde man de smaa 

haarde, iltre Folk, hvorimellem man var sikker på at træffe Kulsvierne, ellers 

Arbejdsmænd fra Gaden og professionsløse Folk, Artister, Kellnere, Bypøbel 
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og Kasketdrenge; fjerde Deling var altid vanskelig at styre men ingenlunde de 

ringeste Soldater. Kompagniet afgiver et godt Materiale til Studiet af 

Temperament og Størrelse.83  

 

I bunden af den fjerde gruppe fandtes også storbyens bundfald, ”pygmæerne” så at sige, 

som udover deres størrelse ikke var til at tage fejl af, da de var “en egen benet, udtørret 

Type, med fremtrædende Kindben, ejendommelig garvet og barket i Huden, med et stramt 

Mundparti, smaa senede Lemmer og haarde rynkede Hænder.”84 Blandt denne type var ofte 

“defekte” og “løse Eksistenser”, som indenfor den danske befolkning var at betragte som de 

laveststående helt uden kontrol over hverken krop eller sjæl.  

 

Ligeledes benyttede Jensen sig også af billedet af den primitive australier, som han 

betragtede som en species, der dog var på et højere udviklet stadie end pygmæen. Når han 

karakteriserede australieren som højere udviklet end pygmæen, var det fordi australieren, 

trods sine primitive anlæg, tilhørte et samfund bestående af omstrejfere og samlere. Den 

australske type var også at finde i det civiliserede Europa, hvor dens lave udviklingsstadie 

tydeligt trådte frem. Typen var især synlig i byerne, hvor man fandt den:  

 

i de nederste eksistensløse Samfundslag, mellem Betlere, Sjovere, der roder 

med “Syvtallet” i Gaardens Skarnkasser eller ude paa Affaldspladserne i 

Byens Udkanter. Det er “Samlere”, Professionsløse, som ikke tilfældigt er 

sunken ned gennem alle Samfundslagene og endt hvor Instinkt kalder paa 

dem, Omstrejferens og Samlerens Instinkt... 85   

 
Det var ikke det samme som at den australske type kun fandtes i byens slum, for som han 

endvidere skrev:  

 

ogsaa paa Landet, i Fattighusene, forekommer den, for Resten ogsaa indenfor 

Professioner uden afgjort Elendighedspræg, mellem Søfolk og Fyrbøder [....] 

Typen er decideret lavkastepræget, uden dog at være ondsindet eller farlig, 

skikkelige Børster og Analfabeter, hvis Evner ikke rækker ud over 

Lejlighedsarbejde og hvis Vagabondinstinkter gør dem egnet for Søen eller Liv 

paa Landevejen med Slibestenen, de er i dyb Forstand “Rejsende”.86 

 

                                                      
83 Ibid., s. 50-51. 
84 Ibid., s. 51. 
85 Ibid., s. 52-53. 
86 Ibid., s. 55. 
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Dikotomierne og fremmedbillederne, hvormed Johs. V. Jensen beskrev og klassificerede den 

danske befolknings sociale lag, var således de samme, som han brugte til at klassificere 

andre landes udviklingsniveau. Hvorvidt han i den forbindelse gik ind for en racehygiejne 

som Birket-Smith gjorde er uklart, men han beklagede sig over, at samtiden var præget af en 

vis ”usund Negerromantik”, der bestræbte sig på at blande stadierne sammen.87 Selvom han 

tidligere havde forklaret Amerikas og Tysklands dynamik med raceblandingen, var en sådan 

sammenblanding efter Johs. V. Jensens overbevisning ikke noget naturen ville honorere. 

Ganske vist vidste man ikke noget om krydsningen mellem neger og hvide, og ganske vist 

havde negerne med jazzen tilført verden en ny musik; men som han pointerede: “om 

Negernes Fremtidsmuligheder indenfor det Civiliserede Samfund vil man vide noget om 

andre fem Hundrede Aar.”88  

 

Såvel Kaj Birket-Smith som Johs. V. Jensens beskrivelser af de fremmede mennesker og 

samfund var beskrevet ud fra en klar forestilling om, hvordan Danmark og danskerne ikke 

var. Og det var primært gennem dette spejlbillede af, hvad det danske ikke var, at deres 

beskrivelser af det andet og det fremmede understøttede den danske nationale identitets 

idealbilleder af bonden og bondesamfundet. Som konsekvens af deres udgangspunkt i det 

moderne, det udadvendte såvel som deres forhold til den darwinistiske udviklingstanke var 

den kropslige beherskelse et væsentligt punkt i deres fremstillinger af det danske og det 

fremmede. Begge lagde stor vægt på nødvendigheden af den kropslige parathed til at 

imødekomme omskifteligheden i modernitetens, teknologiens og fremskridtets krav til det 

enkelte samfund og individ. Deres ræsonnementer kan kort sammenfattes til at have været, 

at jo større fysisk og psykisk parathed, jo større chancer var der for at overleve det moderne 

samfunds omskiftelighed.  

 

Dermed var den kropslige kontrol og parathed en indikator for et menneskes såvel som en 

races udviklingstrin og overlevelsesevne, hvilket gav kroppen et punkt uden for kroppen selv 

– et punkt på den hierarkiske udviklingslinje, der beskrev udviklingen fra dyr til menneske. 

Alene ud fra en aflæsning af kroppen kunne det enkelte menneske indplaceres på 

udviklingslinjen og herved klassificeres som vild, delvis vild eller civiliseret. Som især Johs. 

V. Jensen lagde vægt på så var den nordiske mennesketype den ypperligste, eftersom 

paratheden her lå latent i kroppen. Hermed var den almindelige, normale danske mands 

placering i toppen af hierarkiet en uomtvistelig kendsgerning. 

                                                      
87 Ibid., s. 117 
88 Ibid., s. 117. 
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8. Nogle sammenfattende betragtninger over migration, risiko og overmagtsstatus 

 

Tidsmæssigt ligger de her benyttede kilder indenfor en periode som Niels Kayser Nielsen har 

kaldt ”modernitetens to første faser”, og som spænder fra begyndelsen af 1800-tallet frem til 

omkring 1960-erne. Kayser Nielsen har redegjort for, hvorledes kroppen i denne periode dels 

blev søgt formet og stiliseret så den passede ind i den civilisatoriske udvikling, dels blev 

objekt for et samfundsmæssigt subjekt.1 En lignende betragtning over dette forhold mellem 

krop og samfund berører Mary Douglas, når hun ud fra sine analyser af forskellige religiøse 

riter og ritualer argumenterer for, at sociale strukturer har en afgørende indflydelse på 

rammerne for opfattelsen og kategoriseringen af kroppen. I kraft af denne funktion indtager 

de sociale strukturer en central rolle i kroppens funktion i en ikke-verbal 

kommunikationskæde.2   

 

Samme funktion kom i de ovenstående nedslag til udtryk, når kilderne i deres 

kategoriseringer af det danske og det fremmede koblede kropslige dikotomier som: lys-mørk, 

voksen-barn, mand-kvinde, høj-lav, kraftig-spinkel, civiliseret-vild, kontrol-ukontrol, pæn-grim, 

ren-uren, parat-træg, menneske-dyr; til mere almene og samfundsbeskrivende dikotomier 

som harmoni-disharmoni, dynamik-stagnation, land-by, kultur-natur, nord-syd, kristen-

hedning, oplyst-uoplyst. Kilderne afspejler således, hvordan det ud fra det nationale og 

videnskabelige vokabular var muligt at få kropslige karakteristika indskrevet i overordnede 

samfundsmæssige kategorier og hierarkier. Hermed var der skabt fundament for, at en 

bredere og mere generel klassifikation af fremmede mennesker, samfund og kulturer kunne 

foretages med udgangspunkt i beskrivelser af kroppens udformning og beherskelse.  

 

Kildernes beskrivelser af det fremmede var ikke noget særsyn i deres samtid, men snarere 

udtryk for forskellige variationer af en generel opfattelse, der blev indpodet fra barnsben. Det 

fremgår eksempelvis af C.C. Christensens undervisningsbog ”Lille geografi” til Brug ved 

forberedende Undervisning, som i perioden 1904-1956 udkom i 15 udgaver. Heri kunne man 

i førsteudgaven fra 1904 om svenskerne blandt andet læse, at de ganske vist var flittige, 

men ikke nær så oplyste som det danske folk, ligesom de i slagsmål ”alt for ofte” greb til 

kniven.3 Det var altså med andre ord helt bogstaveligt, når Thorkild Gravlund kaldte sine 

fremstillinger af svenskerne for ”børnelærdom”. I løbet af bogens 15 udgaver blev der 

                                                      
1 Niels Kayser Nielsen, (1993). 
2 Mary Douglas, Natural Symbols: Exploration in Cosmology, (New York: Routledge, 2008), s. 57-115. 
3 C.C. Christensen, ”Lille geografi” til Brug ved forberedende Undervisning, (København: Nordisk Forlag, 1. 
udg., 1904), s. 30.  
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redigeret undervejs, og svenskerne blev med tiden også fremstillet som mindre suspekte. 

Dog blev der ikke ændret synderligt meget på fremstillingerne af de fjerne og mere 

fremmedartede samfund, som forblev beskrevet som generelt primitive, mindre udviklede og 

uciviliserede.   

 

Ses fortolkningerne af de fysiske klassificeringer af mennesket i et bredt historisk perspektiv, 

så var der gennem det 18., 19. og frem til midten af det 20. århundrede i det hele taget tale 

om en altovervejende sammenhængende udvikling præget af løbende små tilpasninger mere 

end radikale paradigmeskift. Derimod kom det til et bemærkelsesværdigt skifte i forhold til 

opfattelsen af migration. Med udgangspunkt i tankerne om det frie menneskes 

udfoldelsesmuligheder anskuede både Montesquieu og Rousseau migration ud fra et 

civilisationskritisk perspektiv med et særligt kritisk lys rettet mod den europæiske 

kolonisering. Kulturer og samfund var i oplysningsfilosoffernes optik udviklet i pagt med 

omgivelserne, hvorfor den europæiske civilisation ikke lod sig overføre til et hvilket som helst 

samfund eller miljø. Derfor blev europæernes tilstedeværelse i kolonierne, og altså den 

europæiske migration, anset som en risiko for de fremmede samfunds kulturer og levevis. 

Selvom den europæiske civilisation blev betragtet som den højst udviklede, som når 

eksempelvis Rousseau opstillede sin faseinddeling over de enkelte samfunds 

civilisationsniveau, ændrer det ikke ved, at de to oplysningsfilosoffer, i sammenligning med 

det 19. århundredes fremstillinger, repræsenterede en vilje til at betragte det fremmede ud 

fra mindre dømmende præmisser. 

 

Et tilsvarende vidnesbyrd om et mere positivt syn på det fremmede og dets potentiale finder 

man i en beretning om en vis Christian Glüchlich fra slutningen af 1700-tallet. Beretningen 

fortæller, at en dansk købmand på de vestindiske øer blev så glad for sin slave, at han 

bragte slaven med til Danmark. Her lærte slaven sig katekismus, hvorefter han blev anset 

som værende parat til at få sin frihed. Inden da blev han som symbol på sin dannelsesproces 

døbt, og hans navn, Christian Glüchlich, var en understregning af, at han nu havde erhvervet 

sig kvalifikationerne til at indgå i det danske samfund som en oplyst og lykkelige borger.4  

 

Ganske vist stred købmandens handling som sådan imod oplysningsfilosoffernes tanker om 

den stedlige forbindelse som et grundvilkår for menneskets trivsel, men omvendt lå hans 

handlinger i overensstemmelse med den kombination af oplysningstanker og filantropiske 

ideer, som i slutningen af 1700-tallet havde en markant indflydelse på de dannelsesidealer, 

der prægede datidens danske samfund. Ifølge idealerne skulle der blandt andet gøres 

                                                      
4 Jf. Poul Erik Olsen, ””Disse vilde karle”. Negere i Danmark indtil 1848”, in Fremmed i Danmark – 400 års 
fremmedpolitik, red. Bent Blüdnikow, (Odense: Odense Universitetsforlag, 1987), s. 103-117. 
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særlige bestræbelser på at udbrede kendskabet til ”den fornuftige oplysning”, hvilket betød, 

at kendskabet til kristendommen skulle forankres i menneskets medfødte fornuft.5 I den 

sammenhæng blev fornuften betragtet som et altovervejende iboende element, som kunne 

eller skulle vækkes i det enkelte menneske. Ud fra det ræsonnement kunne en fremmed 

hedning således opnå anerkendelse som en dansk borger, når han havde tilegnet sig det 

nødvendige oplysningsniveau.  

 

Denne opfattelse blev i løbet af det 19. århundrede drejet noget nær 180 grader, i takt med 

at troen på den iboende fornuft og almen oplysning blev erstattet med troen på videnskabelig 

viden baseret på hårde, målbare facts samt Darwins tanker om udviklingslæren og den 

naturlige udvælgelse. Til trods for at Darwin primært talte om dyr og planter, når han i lighed 

med oplysningsfilosofferne talte om væsners forhold til ophav og fremmede miljøer, så fik 

hans tanker en afgørende indflydelse på den generelle opfattelse af mennesket og migration. 

Også når det gjaldt migration gjorde tilværelseskampen sig gældende, og som nævnt havde 

iagttagelser vist Darwin, at det udefrakommende ikke nødvendigvis bukkede under for 

miljøforandringer. Eftersom han forklarede dette forhold med, at de udefrakommende arter 

besad enkelte eller flere fordele i forhold til stedets oprindelige arter, blev migration herved 

forbundet med foranderlighed i form af en potentiel eller sågar reel trussel for det bestående 

samfund. Netop den dimension afspejlede kilderne, når de på forskellig vis koblede migration 

og det fremmede til aspekter som tilværelseskamp, blodsblanding samt folkets, kulturens og 

samfundets videre bestående. Fysisk og kulturel homogenitet blev i den kontekst anset som 

en del af fundamentet for en samfundsmæssig sikkerhed, og i modsætning til 

oplysningsfilosofferne var det ikke længere fokus på den skade europæerne kunne forvolde 

på kolonierne, men derimod på den skade migrationen fra kolonierne og andre 

fremmedartede steder kunne påføre Europa. Den opfattelse gav kilderne flere eksempler på, 

når de fremstillede det udefrakommende, som et element der truede med at undergrave det 

danske samfunds status som et civiliseret og højtudviklet bondesamfund. 

 

Selvom det ikke nødvendigvis var migrationen, der specifikt var i visiret, så lod selvsamme 

skeptiske holdning overfor de omvandrende sig også ane i Høffdings fortolkninger af Darwin. 

Det skete, når han påpegede, at de lavest stående væsner var de bedste egnede til at 

vandre og derfor de mest udbredte. Implicit fik han dermed sagt, at de højerestående væsner 

ikke behøvede at vandre efter et levested, men kunne i kraft af deres styrke og 

overlevelsesevne forblive på deres ophavssted. Steensby gav på tilsvarende vis udtryk for 

de fastboendes styrke, når han i sine analyser af forhistoriske forhold talte om de evner, 

                                                      
5 Jf. Ove Korsgaard, (1997), s. 95-96. 
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styrker og karaktertræk hvormed det danske urfolk, neandertalerne, havde holdt den 

sydfrakommende migration ude. Omvendt kunne han samtidig konstatere, at migration og 

urbanisering var i færd med at udvande og formørke den danske ”urtype”. En yderligere 

uddybning af den proces gav Gravlund, når han på grundlag af sin romantiske idealisering af 

bondesamfundet talte for at værne mod udefrakommendes indflydelse på det danske 

samfund. I den sammenhæng rettede han ikke kun fokus på den menneskelige migration, 

men også på udviklingen af de nye tanker og tekniske muligheder, som han mente 

undergravede det danske bondesamfund. 

  

Mindre vedholdende og mere flakkende i synet på migrationens konsekvenser var Johs. V. 

Jensen. På den ene side talte han om det blonde besties iboende evne til udvikling, uanset 

hvilke omgivelser det befandt sig i. Omvendt talte han også om amerikanerne, som uden 

”Mefistos gift”, ikke kunne anskue verden på samme dybe måde som europæerne. Omvendt 

advarede Johs. V. Jensen også imod at blive så civiliseret, at der ikke længere var en sund 

balance mellem det vilde og civiliserede menneskes egenskaber. Set i det lys var Johs. V. 

Jensen sammenlignet med Thorkild Gravlund således mere flyvsk i sine tanker om forholdet 

mellem krop, kultur og steder. Endelig var der Kaj Birket-Smidt, der som den eneste udtalte 

sig positivt overfor migration, hvilket i høj grad kan tilskrives hans opfattelse af center/periferi-

forholdet. Ganske vist antog han, at bondesamfundet var et helt fundamentalt stadie, som 

ethvert samfund måtte igennem for at komme videre i udviklingen. Men ligeså afgørende for 

et samfunds udviklingsmuligheder var kontakten med andre samfund, eftersom det ikke var 

mennesker og kulturers iboende evner, der kunne igangsætte en fremadrettet 

samfundsudvikling, men samfundenes udveksling af viden. 

 

Sammenholdes kildernes opfattelse af migration og det udefrakommende, med historikeren 

Bent Jensens (1953-) grundige gennemgang af fremstillingerne af de fremmede i den 

danske avisdebat i perioden fra 1870-erne og frem 1990-erne, synes der at være en klar 

overensstemmelse. Jensen påpeger gentagne gange, hvorledes der i forbindelse med de 

enkelte debatter ofte kædes aktuelle samfundsmæssige problemstillinger til modstanden 

mod de fremmedes tilstedeværelse – det være sig alt fra boligforhold, arbejdsmarkedsforhold 

til andre social- og kulturpolitiske hensyn.6 Men eftersom ovennævnte kilder primært lå 

udenfor avisdebatternes kontekst synes det rimeligt at antage, at der må være en mere 

grundlæggende årsag til danskernes skepsis mod det udefrakommende, som så lod sig 

ventilere i medierne efter de til tiderne vekslende problemstillinger.  

 

                                                      
6 Bent Jensen, De fremmede i dansk avisdebat – fra 1870’erne til 1990’erne, (Viborg: Spektrum, 2000). 
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Danskernes skepsis overfor det fremmede illustreres yderligere, hvis man kaster et blik på 

danskernes forhold til jøderne i første halvdel af det 20. århundrede. Målt i antal var der her 

tale om en lille gruppe, 5781 ved folketællingen i 1921, som var altovervejende assimileret 

og som i flere tilfælde førte en tilværelse i den danske overklasse.7 Problematisk blev det 

dog, da voldsomme pogromer i Rusland i 1903 fik over 10.000 jøder til at flygte til Danmark.8 

I modsætning til de danske jøder var de russiske udpræget ortodokse jøder, hvorfor deres 

beklædning og udseende forekom mere iøjnefaldende. Det fik de danske myndigheder til at 

frygte for en opblusning af en latent antisemitisme, og som præventiv foranstaltning mod 

eventuelle uroligheder bestræbte myndighederne sig på at få dem hurtigt sendt videre til 

USA.9 

 

Antisemitismen var altså til stede i datidens Danmark, hvilket igen viste sig i 1917, da stærkt 

nationalt orienterede kræfter, med billedhuggeren Rasmus Bøgebjerg (1859-1921) i spidsen, 

oprettede ”Foreningen til Fremmedelementernes Begrænsning”. I sin tale ved den stiftende 

generalforsamling rettede Bøgebjerg en skarp bredside mod jøderne og hvad han kaldte 

deres modvilje mod at opgive deres kultur. Den modvilje fandt han særlig problematisk, idet 

jøderne indtog stadig flere betydningsfulde poster, hvorfra de forårsagede 

opløsningstendenser og uro i det danske samfund.10 Foreningen, som senere skiftede navn 

til ”Danskerligaen”, fik dels på grund af mediernes dækning af foreningen, dels på grund af 

Bøgebjergs stadig mere rabiate udfald mod jøderne imidlertid en forholdsvis kort levetid.11 

Ikke desto mindre vidner foreningen om, at der i begyndelsen af det 20. århundrede florerede 

et negativt syn på opfattelsen af det fremmede i almindelighed og jøderne i særdeleshed.  

 

Et andet eksempel er at finde i Hans Brunøes (1886-?) bog Danskerne og de andre: Nogle 

Erfaringer, en Smule Fornuft og nogle Kendsgerninger til Eftertanke for Menigmand i 

Danmark, fra 1919, hvor der i lighed med Bøgebjerg og Gravlund blev harceleret mod 

fremmedes indflydelse og påvirkning af det danske samfund. Brunøe forbandt ligeledes det 

danske samfund med bondesamfundet, når han fremstillede dansken som den jordbundne 

race, der gennem landbruget havde udviklet hans samtids Danmark. Heri blev 

fremmedelementer kaldt ”en gift”, som undergraver og opløser det danske samfund, ligesom 

                                                      
7
 Jf. H. Colding Jørgensen, ”Jøderne i Danmark omkring 1931”, Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 3, række 

42 (1934), s. 331-345. lokaliseret 9.01.2012, http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_3rk-
PDF/nto_3rk_0042_85344.pdf 
8 Jf http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=russiske-joeder, lokaliseret 9.01.2012 
9 Jf. Karin Lützen & Bente Rosenbeck, Det europæiske hus bd. 5: Den moderne tid, (København: Gyldendal, 
1992), s. 139-140. 
10 Jf. Søren Hansen,” Antisemitisme på dansk”, in Rivaler og syndebukke – i religion og kultur, red. Ole Bjørn 
Petersen & Otto Pretzmann, (Århus: Systime, 2002), s. 129-132. 
11 Jf. Bent Jensen, (2000), s. 212-219. 

http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_3rk-PDF/nto_3rk_0042_85344.pdf
http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_3rk-PDF/nto_3rk_0042_85344.pdf
http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=russiske-joeder
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liberalismen ikke blev anset som et tegn på frihed og tolerance, men på selvopgivelse og 

slaphed. Ud fra det perspektiv blev den danske bondestand fremstillet som offer for jødernes 

udnyttelse og pengebegær. Endvidere hævede Brunøe, at jøderne ikke besad danskernes 

medfødte samfundsfølelse, som danskerne gennem årtusinders tilknytninger til jorden havde 

frembragt og som nu lå til grund for det nationale fællesskab. Ud fra det ræsonnement 

opfordrede Brunøe til kamp mod ”unationale snyltere, der trænger sig ind alle vegne og som i 

kraft af deres raceegenskaber gnaver på det danske samfunds livsrod”.12 

 

 

“Naar Børsen i Aarhus bliver til Virkelighed. Rekvisitterne ankommer” ”, lyder teksten til denne tegning fra Svikmøllen 
1925. Tegningen viser hvordan det udefrakommende, i dette tilfælde jøderne, forbindes med samfundets 

foranderlighed, ligesom den illustrerer opfattelsen af jødernes pengebegærlighed.13 

 

Til at forklare hvad der har ligget til grund for denne skepsis overfor mennesker, der kunne 

betragtes som fremmede – hvad enten det var jøder, tyskere eller andre folkeslag – synes 

det oplagt at pege på kombinationen af den moderne videnskabs syn på migrationen og den 

indadvendthed, der efter 1864 havde sat sit præg på den nationale identitetsdannelse. 

Erfaringerne fra ’64 gav ikke noget stærkt incitament til at gøre sig positive tanker om det 

udefrakommende, og det forekommer nærliggende at antage, at den skepsis blev bekræftet, 

hvis ikke yderligere skærpet, i takt med at den moderne videnskab på forskellig vis gjorde 

kamp og overlevelse til nøglebegreber i forståelsen af forholdet mellem mennesker, kulturer 

og samfund. Herved blev mødet med det ukendte og udefrakommende gjort til en potentiel 

risikofyldt situation, enten i form af en decideret trussel eller som en årsag til forringelse af 

                                                      
12 Hans Brunøe, Dansker og de andre: Nogle Erfaringer, en Smule Fornuft og nogle Kendsgerninger til 
Eftertanke for Menigmand i Danmark, (København: 1919) s. 109. 
13 Jf. Karin Lützen & Bente Rosenbck, (1992), s. 143. 
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eksisterende levevilkår, sådan som Bent Jensens gennemgang af avisdebatterne som nævnt 

giver flere eksempler på. 

 

I den sammenhæng understøttede det videnskabelige vokabular forestillingen om migration 

og dansk kultur som værende hinandens modsætninger. Som hos oplysningsfilosofferne var 

der også i det 20. århundrede, en tilsvarende frygt for migrationens foranderlighed og 

undergravning af det eksisterende samfund og de karaktertræk som mennesker gennem 

generationer havde udviklet i harmoni med lokalområdets miljø. I den forbindelse kunne man 

foranlediges til at se Gravlunds kritik af migrationen, som en parallel til 

oplysningsfilosoffernes civilisationskritik, når han koblede den til en bredere kritik af 

samfundets teknificering og foranderlighed. En helt afgørende forskel mellem 

oplysningsfilosoffernes kritik og Gravlunds var imidlertid, at rollerne var byttet om, eftersom 

fremmede mennesker og kulturer i såvel Gravlund som Steensby og Johs. V. Jensens optik 

ikke var de truede, men derimod truslen mod det danske. Der var med andre ord tale om en 

kritik baseret på en frygt for, at det udefrakommende skulle være om ikke stærkere end det 

danske, så i hvert fald stærk nok til at forandre og med tiden måske sågar i stand til at 

underminere det danske samfund. Som kilderne viser, lå der i dette forhold et 

tankevækkende paradoks ved, at danskerne på en og samme tid blev fremstillet som 

tilhørende den stærkeste og højst udviklede race, alt imens man samtidig følte sig truet på 

denne status. Man fremstillede sig med andre ord som værende en overlegen overmagt i 

forhold til de fremmedes kultur og egenskaber, alt i mens man så sig selv som et potentielt 

offer for underminering og udvanding af selvsamme underlegne mennesketyper.  

 

Kildernes ophavsmænd reflekterer ikke over dette paradoks, og muligvis har de ikke 

skænket det en tanke. Ikke desto mindre er det tankevækkende, hvorledes kilderne 

udtrykker en frygt for mennesker og kulturer som de ellers antog for at være underlegne og 

mindre udviklede. Et forsøg på at forklare paradokset vil i sagens natur forblive et 

tankeeksperiment med fare for at drage spekulative slutninger. På den anden side 

forekommer det værd at dvæle lidt ved forholdet, eftersom det kan give et uddybende billede 

af de bevidsthedsmæssige sammenhænge klassificeringerne af det fremmede indgik i. 

 

Ved at indplacere ens egen mennesketype og kultur øverst på udviklingspyramiden, sådan 

som den nationalvidenskabelige forståelsesramme gjorde det, blev der sat meget på spil; for 

jo højere på udviklingsstigen eget folk og egen kultur blev placeret, desto dybere ville et 

eventuelt fald være. En sådan omverdenskonstruktion rummede derfor mindst ligeså mange 

risici som garantier. Konstruktionen var med Giddens’ beskrivelse af moderniteten, at 

betragte som en konstituering af omverden ”gennem refleksivt anvendt viden”, hvor man 
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aldrig kunne afskrive muligheden for, at dele af denne viden på et vist tidspunkt skulle tages 

til revision eller helt omstøbes. Det vil sige at den viden enhver given omverdenskonstruktion 

baseres på til hver en tid er provisorisk, hvorfor der aldrig er noget, der kan antages for at 

være helt sikkert – heller ikke den viden videnskaben kan frembringe.14   

 

Med videnskabens sandheder som provisoriske kunne ethvert tegn på forandring betragtes 

som et potentielt og i værste fald som et reelt tegn på samfundsmæssig degeneration. Og da 

migration, urbanisering, industrialisering – kort sagt den moderne samfundsudvikling – på 

kildernes samtid allerede var godt i gang, var der nok af potentielle risici at få øje på. Set i 

det lys kunne udviklingen og videnskaben på den ene side bekræfte overmagtsstatussen, 

samtidig med de også dannede grundlag for en tvivl, der kunne underminere selvsamme 

status. Kilderne afspejler da også en udbredt frygt for, at foranderligheden skulle føre til et 

tab af noget de anså som fundamentalt for det danske samfunds status; Gravlund frygtede 

for tab af bondekulturen, Johs. V. Jensen for den fysiske parathed, mens Steensby begræd 

udvandingen af urtypens kropslige ensartethed.  

 

Omvendt var der trods deres frygt blandt kilderne en udbredt opfattelse af den danske 

bondekultur som værende en stærk, højt udviklet og dynamisk kultur med et stort 

udviklingspotentiale. Men mens der var en altovervejende vished om og tillid til 

bondekulturens udviklingspotentiale, var der til gengæld uvished omkring den moderne 

samfundsudviklings endemål – og den uvished må alt andet lige antages at have skabt en 

større grad af usikkerhed. Tilliden til bondekulturen var som nævnt baseret på en 

romantisering af det bondesamfund Giddens kalder et ”præmoderne tillidsmiljø”, og som 

sådan udgjorde romantiseringen en logisk modvægt til udviklingens foranderlighed. Bonden 

blev i kraft af sit erhverv antaget for at være i harmoni med stedet, naturen og årstiderne, 

ligesom hans evner til naturbeherskelse var det fundamentale eksistensgrundlag for ethvert 

samfund. Disse forhold var med til at give de idealiserede forestillinger af bondesamfundet 

elementer af noget fast, autentisk og uforanderligt. Selv samme forestillinger var ligeledes 

ideelle til at forbinde fortid, nutid og fremtid, idet de rummede en cyklisk tankegang med en 

langt større grad af forudsigelighed end dén, den moderne videnskab og samfundsudviklings 

lineære tankegang kunne præsentere.  

 

Forholdet mellem bondesamfundets idealisering og videnskabens videnskabeliggørelse af 

samfundet, som kilderne på forskellig vis giver udtryk for, kan i en vis forstand ses som en 

udløber af transformationen fra det traditionelle til det moderne massesamfund – hvad der 

                                                      
14 Anthony Giddens, (1999), s. 40. 
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indenfor sociologien betegnes som overgangen fra ”Gemeinschaft” til ”Gesellschaft”. Som 

nævnt giver kilderne i denne transformation udtryk for forskellige tab i forhold til det 

traditionelle samfunds værdier og sammensætning. I den forstand vidner disse udtryk om, 

hvorledes det traditionelle bondesamfund i dets idealiserede form udgjorde en ordenstilstand 

indenfor rammerne af den nationale identitet. Tabene som kilderne frygtede, var som sådan 

ikke af definitiv karakter, men bar snarere præg af at være forsøg på at kontrollere 

transformationen ved at gøre tabene til elementer i en fortælling, der som førnævnt fulgte en 

skitse om orden – grænseoverskridelse – kaos – genoprettelse af orden.15 Betragtet som en 

grundlæggende ordenstilstand blev forestillingerne om bondesamfundet overskredet af det 

moderne samfunds udvikling, herunder migration, urbanisering og videnskabens 

landvindinger, hvilket medførte kaos i form af usikkerhed og uvished i forhold til den 

eksisterende omverdenskonstruktion bondesamfundet dannede grundlag for. Ordenen blev 

dog genetableret ved at indsætte bondesamfundet og dets idealer som selve fundamentet 

for det moderne samfunds fremdrift, mens det i den mere radikale udgave som Gravlund 

repræsenterede, mundede ud i en decideret værnen om idealernes fasthed og en insisteren 

på at modsætte sig forandringer. 

 

Det vil sige, at den moderne samfundsudvikling og romantiseringen af bondesamfundet blev 

hinandens modsætninger og forudsætninger – og noget tilsvarende gjorde sig gældende i 

forholdet mellem truslen og overmagtsfølelsen. Mens overmagtstanken knyttede sig til den 

moderne samfundsudviklings åbne og ukendte slutning, var forestillingen om truslen fra det 

udefrakommende primært rettet mod bondesamfundets beståen. Der var imidlertid tale om 

en trussel af en mere abstrakt og diffus karakter, sammenlignet med den organiserede og 

håndgribelige fjende man stod overfor i 1864. Truslen lurede overalt og eventuelle angreb 

kom ikke fra langtrækkende artilleri, men i form af en snigende påvirkning der ville 

transformere, stagnere eller degenerere det danske bondesamfund. Som konsekvens af 

truslens diffuse karakter fungerede den så meget desto mere fortræffeligt som en evig 

alarmklokke, der advarede mod at slække på kroppens og samfundets parathed. 

 

Den tyske historiker Peter Alter har påpeget, at nationale bevægelser i langt de fleste tilfælde 

har været forbundet med en eller anden form for krisesituation, som har skærpet den 

nationale bevidsthed.16 Truslen, hvad enten den var synlig eller diffus, må i en dansk 

sammenhæng da også siges at have skærpet bevidstheden om den nationale samhørighed 

og nødvendigheden for at vide hvem man kunne regne som ven eller potentiel fjende. I det 

perspektiv kan trussel/overmagts-paradokset således både ses som en konsekvens af 

                                                      
15 Jf. Henrik Jensen, Ofrets århundrede, (København: People’s Press, 2007), s. 48. 
16 Peter Alter, Nationalism, (New York: Edward Arnold, 1989), s. 57. 
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udviklingens uforudsigelighed og som en måde at håndtere uforudsigeligheden på. Heri gav 

kombinationen af bondesamfundet som det oprindelige danske og det udefrakommende som 

dets evige trussel, om ikke en sikkerhed, så en vished som videnskaben og udviklingstanken 

alene ikke kunne give. Dermed var der var tale om dannelse af en kultur, som i refleksion 

med omverdenen altid fik øje på den latente trussel – og en sådan kultur må med 

historikeren Henrik Jensens (1947-) ord, nødvendigvis blive fokuseret på ulykke, risiko og 

offergørelse.17  

 

Netop offerrollen lå også i måden kilderne beskrev og anskuede tabet af de traditionelle 

idealer, idet de rummede en bedrøvelse over tingenes tilstand, som yderligere 

understregede tanken om samfundet og kulturen som værende offer for det foranderlige. I 

den henseende repræsenterer kilderne det kendetegnede fænomen ved det moderne 

samfund, som Henrik Jensen har betegnet med begrebet ”allerede-offer”. Det vil sige en 

situation, hvor alverdens lurende risici gjorde offerrollen til en latent og potentiel rolle, der til 

hver en tid vil kunne ramme individet såvel som samfundet.18 De videre konsekvenser af 

offerrollen vendes der tilbage til senere. Her skal det blot fremhæves, at kildernes 

bestræbelser på at kropsliggøre det fremmede samt behovet for at kunne identificere den 

individuelle såvel som den samfundsmæssige potentielle trussel, kan ses som udslag af 

følelsen af at være ”allerede-offer”. Nok var man overbevist om, at danskerne tilhørte de 

højst udviklede kulturer, men omvendt kendte man også til vishedens provisoriske karakter 

og foranderlighedens omkalfatring. Som ”allerede-offer” skulle den danske kultur vise sit 

værd og overlevelsesinstinkt – og hertil var det nødvendigt at kunne identificere det 

fremmede for at kunne holde det ude.   

 

Det var i den sammenhæng dikotomierne fandt anvendelighed, idet de fungerede 

fortræffeligt som kompleksitetsreducerende redskaber, hvormed det fremmede og den 

potentielle trussel kunne identificeres ud fra binære oppositioner og samtidig indføres i en 

større samfundsmæssighed. Med den nationalvidenskabelige forståelsesramme som 

grundlag for dikotomierne var udviklingstankens iboende kamp- og overlevelsesaspekt med 

til at understrege bondesamfundets kultur og identitet som noget bevaringsværdigt, hvilket 

samtidig faldt fint i tråd med den nationale fortællings indadvendte orientering. Endvidere kan 

identificering med bondesamfundets cyklisk orienterede optik anskues som en optik, der, i 

det mindste på et bevidsthedsmæssigt plan, var et forsøg på at dæmme op for de 

foranderligheder og uvisheder den kontinuerligt lineære optik den moderne 

samfundsudvikling kreerede. I det lys kan trussel/overmagtsforholdet ses som en 

                                                      
17 Jf. Henrik Jensen, (2007), s. 46. 
18 Ibid., s. 48. 
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konsekvens af de indre modsætninger den nationalvidenskabelige forståelsesramme 

rummede, idet forholdet udløb af de udfordringer den samfundsmæssige udvikling og 

herunder de videnskabelige ideer stillede det nationale projekt og dets tankesæt. 

 

I en periode præget af opbrud, tilværelseskamp og uvished blev fremstillingen af det truede 

bondesamfund et pejlemærke for den nationale identitet, hvorom danskerne kunne samles 

og finde vished. Og det forhold fik en betydelig indflydelse på, hvordan man gennem en 

dansk optik klassificerede fremmede mennesker, kulturer og samfund gennem det 20. 

århundrede.  
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9. Nogle betragtninger over den nationalvidenskabelige forståelsesramme og 

dens konsekvenser  

 

 
 

 
Han: Gott straffe mig Sahra, Du gaar jo den ut at spatsieren med et Kors paa. 
Hun: Ja, for saa er der Ingen der kan se, at jeg er en Jødinde 
Han: Sahra! Sahra! saa burde Du doch lade Din Næse blive hjemme. 
Vittighedstegning fra Ravnen 1879.1 
 

Nedslagenes forestillinger om det danske og det fremmede kan, som eksempelvis Høiris gør 

det, tolkes som udtryk for datidens åbenlyse racisme og fremmedfjendskhed. En sådan 

tolkning rejser imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt datidens mennesker kunne havde tænkt 

anderledes. Ikke alle tanker kan tænkes til hver en tid, og spørgsmålet resulterer derfor 

hurtigt i anakronistiske følgeslutninger, når kilder fortolkes og bedømmes på baggrund af 

eftertidens moralske parametre. I stedet kan det blot konkluderes, at nedslagenes 

fremstillinger af det fremmede såvel som deres sammenkobling mellem kropslige og de mere 

samfundsmæssige dikotomier ikke var noget særsyn i første halvdel af det 20. århundrede. 

Således kan kildernes fremstillinger af det fremmede, ses som et udtryk for hvordan den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme i denne periode indtog en nærmest paradigmatisk 

status, når det kom til beskrivelser af mennesker, kulturer og samfund. I kraft af denne status 

indgik ovenstående dikotomier implicit og oftest helt uproblematisk som elementer i en 

samfundsmæssigt gældende ramme for klassificeringer af det danske og det fremmede.  

 

Inden jeg kaster blikket på konsekvenserne af denne kategorisering af fremmed og dansk, 

synes det på sin plads at se lidt nærmere på den nationalvidenskabelige forståelsesramme. 

                                                      
1 Harald Jørgensen (red.), Indenfor murene. Jødisk liv i Danmark 1648-1848, (Københvan: Reitzels Forlag 
1984), s. 249. 
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Der blev ovenstående argumenteret for, at den moderne samfundsudvikling, og herunder 

særligt den moderne videnskab, og den nationale identitets idealiserede forestillinger af 

bondesamfundet, både var hinandens forudsætning og modspiller. Ligeledes fremgik det 

også, at kilderne i deres fremstillinger af det fremmede trak på både det videnskabelige og 

nationalistiske vokabular, men herved foreligger der kun implicit udtryk for en 

forståelsesramme, hvori de to tankesæt var sammenkoblet. Et tilsvarende eksempel på dette 

underforståede samspil finder man også hos Ole Høiris, når han på baggrund af sine 

undersøgelser af den danske antropologis historie fastslår, at ”nationalisme var naturligt det 

mest centrale træk i den danske antropologis ideologiske intervention, da faget som sit 

objekt havde den øvrige del af verden.”2 Høiris’ fortolkning vidner dermed om, at 

nationalismen nærmest selvfølgeligt gik hånd i hånd med antropologiens videnskabelige 

arbejde og dermed igen en implicit antydning af en form for sammenkobling. Eftersom der 

ikke foreligger en egentlig eksplicitering af det nationale og det videnskabeliges 

sammenkobling, kan det selvsagt være problematisk at bestemme, hvorvidt en 

nationalvidenskabelig forståelsesramme dannede grundlag for kildernes klassificeringer af 

det fremmede. 

 

Et andet og mere samtidigt vidnesbyrd om eksistens af et tæt og korresponderende forhold 

mellem det nationale og det videnskabelige, er imidlertid at finde i bogen We Europeans, der 

udkom første gang i 1935. At bogen er af angelsaksisk oprindelse er i denne sammenhæng 

yderligere interessant, eftersom den fokuserede på datidens brug af racebegrebet i hele 

Europa og som sådan giver den altså et bredt vidnesbyrd herom. Indledningsvis påpegede 

forfatterne, antropologerne Alfred Cort Haddon (1855-1940) og Julian Sorell Huxley (1887-

1975), Huxley der siden hen skulle blive den første leder af UNESCO, at racebegrebet var så 

tilpas vagt, at det kunne tilpasses enhver given hensigt. Som følge heraf havde racebegrebet 

været gjort til genstand for pseudovidenskabelige analyser og konklusioner, der som oftest 

blot havde til formål at understøtte og legitimere diverse sociale og politiske dagsordner. I 

dette miskmask af pseudovidenskab og politiske intentioner var racebegrebet, ifølge 

forfatterne, i mange tilfælde blevet fremstillet som et synonym for en nation, ligesom det ofte 

var blevet koblet til begrebet blodsbånd, for herved at skabe en fysisk samhørighed som 

grundlag for en fællesskabsfølelse indenfor et territorialt afgrænset område.  

 

Efter Haddon og Huxleys opfattelse var sådanne sammenkoblinger almindeligt 

forekommende eksempler på en pseudovidenskabelig omgang med racebegrebet, da de 

foreliggende beviser ganske enkelt ikke kunne hæve koblingen mellem race, blodsbånd og 

                                                      
2 Ole Høiris, (1986), s. 280.  
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territorium over det hypotetiske stadie. Så meget desto mere fandt de det bekymrende, at 

ideen om nationale idealtyper, forstået som et sæt mentale og fysiske karakteristika knyttet til 

en given nation, var en generelt udbredt tanke blandt den europæiske befolkning.3 

 

Til at illustrere sammenkoblingens pseudovidenskabelige karakter præsenterede de 

indledningsvis et portrætgalleri af en række forskellige europæiske nationaliteter. Der blev 

lagt op til at læseren skulle sætte den rette nationalitet til det enkelte portræt, for 

efterfølgende at sammenholde sine formodninger med de rigtige svar bageste i bogen. Som 

en yderligere pointering af, hvor ubrugelig koblingen mellem kropslig udformning og ophav i 

praksis var, havde forfatterne ladet de indledende portrætter og nationaliteter stemme 

overens med de virkelige.4 Dermed kan Huxley og Haddons værk ses som et udtryk for, at 

der i deres samtid herskede en tæt og underforstået sammenkobling mellem videnskaben og 

den nationale dagsorden, hvori kroppen indgik som et medie til klassificering af den ”anden”. 

Men eftersom deres hensigt var at afvikle forbindelsen, forholdt de sig ikke til hvordan denne 

på mange måder paradoksale sammenkobling var kommet i stand.  

  

 

I den forbindelse kan man ty til sociologen Norbert Elias’ (1897-1990) iagttagelser om sociale 

begivenheders og processers egen udviklingslogik. Ifølge denne logik igangsættes en 

udvikling, i det øjeblik samfundsmæssige forandringer påvirker afhængighedskæderne, eller 

sammenfletningen af relationerne mellem mennesker og samfundsgrupper, i en sådan grad, 

at der stilles krav om en specifik orden.5 Ser man i det perspektiv 1800-tallets generelle 

samfundsforhold så var det en periode, som for Danmark og det meste af Europas 

                                                      
3 Julian Sorell Huxley & Alfred Cort Haddon, We Europeans – A Survey of ”Racial”  Problems, (New York: 
Kraus Reprint Co., 4. udg., 1970), s. 16-20. 
4 Ibid., 292. 
5 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, bd.1, (Frankfurt am Main: Surhkamp Verlag, 1969); 
Gunnar Olofsson, ”Norbert Elias”, in Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen,(2000), s. 400-416. 

En dansker, som han ifølge Huxley & Haddons raceoversigt kunne 
genkendes i 1935 
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vedkommende var præget af økonomiske op- og nedture, territorial foranderlighed og sociale 

forskydninger. Forandringer, som set i en Elias’ optik, uvilkårligt vil have fremtvunget krav om 

en specifik samfundsmæssig orden. Følger man det ræsonnement kan den nationale 

identitetsdannelse og den moderne videnskab anskues som to processer, der på den ene 

side udgjorde en del af foranderligheden, alt imens de fra hver deres udgangsposition søgte 

at imødekomme kravet om en specifik orden ved hver især at opstille en række 

ordenskategorier for opfattelsen af natur, mennesker og samfund. Dog havde videnskaben 

en bemærkelsesværdig dobbeltrolle, da den som før nævnt frembragte en viden, der nok 

skabte orden, men samtidig også en del ikke-viden og dermed en potentiel usikkerhed.  

 

Når det kom til klassificeringer af fremmede samfund og kulturer, blev der med den nationale 

identitet imidlertid sat grænser for hvor megen usikkerhed, der kunne accepteres. Dermed 

var der også sat rammer for den nationalvidenskabelige ordenskonstellation, idet den 

nationale identitet, med sociologen Zygmunt Baumans ord, tog monopol på retten til at 

trække grænsen mellem et ”os” og ”dem”. Dens monopolstatus lod sig ifølge Bauman 

afspejle ved, at den nationale identitet altovervejende gnidningsfrit forplantede sig og blev en 

identitet som man per automatik fødtes med.6 Betegnelsen ”monopol”, kan måske lyde noget 

spidsformuleret, og eksempelvis trækker den amerikanske filosof Richard Rorty (1931-2007) 

på naturvidenskabens fremmarch i 1800-tallet, som en af hovedårsagerne til at forskelle frem 

for ligheder blev afgørende for etableringen af forestillingen om ”vores slags mennesker” og 

”mennesker som os”. I den henseende spillede naturvidenskaben, og særligt Darwins tanker 

om menneskets lineære udviklingslinje, en afgørende rolle for udvidelsen af de sociale 

ordenskategoriers rammer for hvornår mennesker kunne klassificeres som civiliseret og som 

værende en del af ”os”.7 Set i lyset af Baumans beskrivelse af den nationale identitets 

udbredelse, må det antages, at videnskabens rammer for dette ”os” ikke har indtaget en 

kollisionskurs med de nationale kategorier. Man kan endda gå et skridt videre og spørge, 

hvorvidt videnskabens klassificeringskategorier for ”mennesker som os” kunne være 

fremkommet uden det nationale som referenceramme.  

 

Noget sådant forekommer vanskeligt at forestille sig, hvis man følger antropologen og 

filosoffen Ernest Gellners (1925-1995) analyse af baggrunden for den nationale 

identitetsdannelses udviklingsforløb. Gellner, vis forklaringsmodel for national 

identitetsdannelse i øvrigt passer fint i forhold til udviklingen af den danske identitet, har 

således argumenteret for, at nationalismen skal ses som et resultat af, at industrisamfundets 

                                                      
6 Zygmunt Bauman, Fællesskab: En søgen efter tryghed i en usikker verden, (København: Hans Reitzels 
Forlag, 2002). 
7 Richard Rorty, Truth and Progress, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 167-185. 
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fremkomst blandt andet rejste krav om et fælles skriftsprog og en større samfundsmæssig 

homogenitet. Den samfundsgruppe, der kunne løfte denne opgave, fik retten til at definere 

en samfundsmæssigt gældende højkultur. Derved blev denne samfundsgruppes kultur og 

værdier styrende for samfundets institutioner, ligesom den pågældende højkultur fik monopol 

på indholdet af uddannelsesområdet. Netop magten over uddannelsesinstitutionerne var i 

den sammenhæng afgørende for, at højkulturens definition af den nationale identitets 

forestillinger om fællesskab og tilhørsforhold kunne trænge ned gennem de øvrige 

samfundslag for herved at konsolidere sig som et samfundsmæssigt gældende tankesæt.8    

 

Følger man Baumans og Gellners perspektiv, så har det nationale altså udgjort en 

bevidsthedsmæssig ramme, der ikke kunne tænkes ud over – heller ikke for videnskaben. Et 

lignende standpunkt finder man hos historikeren Liah Greenfeld (1954-), når hun betegner 

det nationale som grundlaget for den moderne verdens opfattelse af orden. Ud af denne 

skabelsesproces kom det til et direkte forhold mellem videnskab og nationalisme, hvor 

videnskabens institutionalisering blev en platform til fremvisning af det nationale projekts 

viden, dynamik og udviklingsevne. Videnskaben blev med andre ord symbol på nationens 

formåen og styrke;9 og sammen med de øvrige samfundsmæssige institutioner spillede 

videnskaben en central rolle i implementeringen af det nationale fællesskabs symboler såvel 

som i markeringen af en afgrænsning i forhold til fremmede.10 

 

En tilsvarende funktion og rollefordeling påpeges ligeledes af filosoffen Kwame Anthony 

Appiah (1954-), når han fremhæver positivismen som et vigtigt redskab til at opretholde en 

større samfundsmæssig orden, når den benyttes til at udforme og bekræfte de til tider 

herskende samfunds- og menneskeopfattelser.11 Følger man dette ræsonnement har 

positivismen, som en del af den moderne videnskabs metode, indgået som et 

understøttende instrument i konsolideringen af den nationale dannelsesproces. Set på den 

baggrund kan den nationalvidenskabelige forståelsesramme betragtes som en 

sammensmeltning af mål og middel, hvori målet – den nationale dagsorden og dens stræben 

efter homogenitet, overlevelsesevne og hierarkisk topplacering – blev søgt bekræftet og 

opnået gennem midlet, den videnskabelige metode.  

 

                                                      
8 Ernest Gellner, (1983). 
9 Liah Greenfeld, (2006), s. 159.  
10 Jf. S. N. Eisenstadt, ”The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of 
Primordiality”, in Making Sense of Collectivity, Etnicity, Nationalism and Globalization, red. Sinisa Malesevic 
& Mark Haugaard, (London: Pluto Press, 2002), s. 33-88. 
11 Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, (London: Penguin Books, 
2006). 
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En sådan afgrænsning afspejlede sig eksempelvis i kildernes vilje til at dreje den 

videnskabelige og positivistiske aflæsning af kroppen i en retning, så det videnskabelige 

understøttede det nationale. Det er værd at hæfte sig ved, at denne vilje i visse tilfælde 

vejede tungere end fraværet af deciderede beviser for danskernes særlige fysiske 

kendetegn. Eksempelvis efterlod Steensbys ovennævnte undersøgelser af befolkning i 

Skamby sogn en del tvivl omkring forholdene mellem erhverv, migration og den danske 

urtypes kropsudformning, som han selv efter møje og besvær ikke kunne få tilpasset hverken 

den nationale eller videnskabelige ramme. Det lykkedes ham til gengæld med resultaterne 

fra Anholt; men dog først efter hans opmålinger blev koblet til hans forventninger om 

anholtformens afmørkning, kunne opmålingerne tilpasses og endelig gå op i en højere 

enhed.  

 

Set i bakspejlet kan det derfor undre, at den moderne videnskabs frontmænd ikke fulgte de 

videnskabelige forskrifter og tog konsekvensen af deres målte resultater. Havde de gjort det, 

skulle man antage, at de som minimum havde været mindre skråsikre i deres konklusioner 

omkring identificering og kategorisering af dansk og fremmed. En sådan antagelse kan dog 

hurtigt blive en anakronistisk følgeslutning. I sine undersøgelser af det 19. århundrede 

antropologers racebaserede målinger og resultater har Stephen Jay Gould fundet flere 

eksempler på uoverensstemmelse mellem de videnskabelige målinger og de efterfølgende 

konklusioner. Men som han endvidere påpeger, er det værd at hæfte sig ved, at datidens 

videnskabsmænd ikke forsøgte at skjule de kompromitterende målinger og derfor ikke kan 

beskyldes for at ville fuske med datatilbageholdelse. Derfor ser Gould disse fejlslutninger, 

som et vidnesbyrd om, at datidens antropologer havde en så stærk ubevidst forudindtaget 

holdning til raceundersøgelser, at det var dem umuligt at få øje på alternative spørgsmål, 

tolkninger og konklusioner.12   

 

Hvad Gould kalder ”ubevist forudindtaget holdninger”, kunne man i forhold til Steensby og 

Birket-Smith imidlertid også se som et udslag af, at der nærmest i høffdingsk’ forstand var 

komplementaritet mellem det nationale og det videnskabelige tankesæt. En 

komplementaritet hvorved videnskaben – og med den positivismen – som den 

sandhedsgivende institution legitimerede den nationale identitets idealiserede forestillinger. 

Hvad der måtte være af modsætninger mellem det nationale og det videnskabelige tankesæt 

blev i de ovennævnte dikotomier om ikke ophævet så medieret i deres fælles bestræbelser 

på at fremstille de alment gældende sociale ordenskategorier til klassificering af mennesker 

og samfund. Hertil var kroppen som klassificeringskategori i sagens natur et håndgribeligt 

                                                      
12 Stephen Jay Gould, (2003), s. 378. 



111 
 

medie, som samtidig var så tilpas fleksibelt og åbent for fortolkninger, at de nationale og 

videnskabelige forestillinger kunne projiceres over på kroppen uden at eventuelle 

modsætninger kom i vejen. Med kroppens mellemkomst i kategoriseringerne og 

klassificeringerne af det fremmede smeltede de nationale og videnskabelige idemæssige 

modsætninger således sammen til en helhed. En helhed, hvori krop og ånd, positivisme og 

metafysik, det rationelle og det emotionelle blev forbundet, og materialiserede sig i en række 

forestillinger om det fremmedes ydre.  

 

Det var i denne symbiose, at den nationalvidenskabelige forståelsesramme fremkom som en 

implicit, komplementær og sammenhængende orden, som konstituerede sig i kroppen, 

således at mennesker, kulturer og samfund kunne klassificeres som dansk, nordisk, 

europæisk eller slet og ret fremmed. Af samme årsag var det ikke tilstrækkeligt at bære et 

kors eller som Gravlund påpegede at beherske det danske sprog for at blive betragtet som 

dansker – kroppens autenticitet ville ganske enkelt afsløre det enkelte individs sande ophav 

og eventuelle fejlplacering, sådan som pointen i vittighedstegning i dette kapitels begyndelse 

henviser til. Samme ræsonnement bevirkede endvidere, at Thorkild Gravlund og Johs. V. 

Jensens uoverensstemmelser omkring forholdet mellem land og by aldrig førte til tvivl om, 

hvorvidt danskere tilhørte den bedste race; eller hvorvidt danskerne var i besiddelse af nogle 

unikke fysiske og åndelige egenskaber, der gjorde ”os” de fremmede overlegne. Den tanke 

var ganske enkelt utænkelig. 

 

Om end nedslagene kun viste det i et mindre omfang, så er det værd at bemærke hvorledes 

klassificeringen af det fremmede udover det eksterne perspektiv, rummede et internt 

perspektiv i forhold til det danske samfunds sociale hierarki.13 Således blev der også i det 

interne perspektiv fokuseret på de åndelige og kropslige forskelle, hvormed mennesker afveg 

fra den nationalvidenskabelige og dermed den samfundsgældende forståelsesrammes 

normalitetsparametre. At der herom var en udbredt konsensus om definitionen og 

behandlingen af disse afvigere kom eksempelvis til udtryk i den brede opbakning til 

racehygiejnelovene, som udgjorde en del af den socialreform socialminister K. K. Steincke 

(1889-1963) fik gennemført i perioden 1929 til 1934.14 Med racehygiejnelovene blev der gjort 

tiltag til at kontrollere og minimere antallet af uønskede elementer, det vil sige mennesker der 

afveg fra de samfundsmæssigt gældende normalitetsparametre. Befolkningens 

                                                      
13 Jf. Edith Mandrup Rønn, De svage i ånden. Essays om kultur, normalitet og ufornuft, (København: 
Museum Tusculanums Forlag, 1996). Er en gennemgang af det danske socialvæsens behandling af 
evnesvage. Heraf fremgår det blandt andet, hvordan de interne fremmedbilleder tog sig ud i det danske 
samfunds syn på mennesker, der afveg fra den samfundsgældende normalitet i første halvdel af 1900-
tallet. 
14 Jf. Knud V. Jespersen, Historien om danskerne – 1500-2000, (København: Gyldendal, 2007). Heri anføres 
det, at dele af socialreformen mødte betydelig modstand. Dog ikke den racehygiejniske del. 



112 
 

kropsudformning- og beherskelse var med andre ord blevet så afgørende et spørgsmål, at 

det havde fundet vej til det højeste politiske niveau. Dermed vidner lovene, som først i 1968 

blev endeligt ophævet, en hel del om datidens ønske og vilje til, om ikke at styre 

modernitetens evigt lurende risiko, så i hvert fald udgrænse hvad der blev anset som 

potentielt farlige individer og grupper.  

 

I denne grænsedragning er det nærliggende at se den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes sociale klassificeringskategorier af kroppen, som et grundlag for en 

samfundsmæssigt gældende kropslig og mental genkendelighed, der som en slags 

paratviden kunne trækkes på i det umiddelbare møde med det fremmede og det ukendte. 

Det vil sige at individer, der i forhold til samfundsmajoriteten rent kropsligt fremstod velkendte 

og genkendelige, automatisk ville blive forbundet med en vis sikkerhed og tillid. Overfor disse 

behøvede samfundsmajoriteten ikke at være vagtsom, men kunne derimod omgås hinanden 

med hvad Erving Goffman har betegnet som en ”civil uopmærksomhed”. Uopmærksom i den 

forstand, at mennesker, der fremtræder velkendte, ikke forventes at bryde den 

samfundsmæssige orden og sikkerhed, hvorfor de heller ikke tiltrækker sig det øvrige 

samfunds fulde opmærksomhed. Omvendt forholder det sig med mennesker som er 

anderledes, fordi de rent fysisk fremstår fremmede ved på den eller anden måde at afvige fra 

de samfundsmæssigt bestemte normalitetskrav.15 Alt afhængig af deres stigma ville de 

umiddelbart kunne klassificeres som mere eller mindre potentielt farlige for den 

samfundsmæssige stabilitet og normalitet, hvorfor det øvrige ”normalsamfund” ville have 

opmærksomheden rettet mod dem.16  

 

Netop denne civile uopmærksomhed/opmærksomheds-funktion udgør i en vis forstand 

grundpræmissen i ovenstående vittighedstegning, eftersom pointen er, at jødinden aldrig vil 

kunne betragtes som dansk. Hertil ville hendes ”udanske” næse til hver en tid falde i øjnene 

og dermed påkalde sig ”danskernes” opmærksomhed. Da grundlaget for den civile 

opmærksomhed ville være forankret i den nationalvidenskabelige forståelsesramme sociale 

klassificeringskategorier, ville et kors om halsen, og alle øvrige anstrengelser for så vidt 

også, aldrig kunne opfylde jødindens ønske om at blive identificeret som dansker. 

Tegningens pointe er med andre ord centreret om et kommunikativt misforhold, som den 

diskrepans mellem den virtuelle og den reelle identitet som blev nævnt indledningsvis.17 

Diskrepansen opstår i det øjeblik kroppen forstyrrer fortolkningen af den identitet det enkelte 

individ, i dette tilfælde jødinden, ønsker at kommunikere. Omgivelserne vil, som hendes 

                                                      
15 Jf. Erving Goffman, (1990), s. 58. 
16 Jf. Anthony Giddens, (1990), s. 73-79. 
17 Erving Goffman, (1990), s. 58-59. 
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mand siger, uvilkårligt tilskrive hende en virtuel identitet, som ikke er identisk med den 

identitet hun egentlig ønsker at signalere. Som det kommunikative nulpunkt kroppen er, vil 

kroppen i almindelighed, og i dette tilfælde næsen i særdeleshed, til hver en tid komme 

jødinden i forkøbet og agere sladderhank om hendes ophav og fremmedhed.   

 

I forbindelse med denne opmærksomhedsfunktion og sikkerhedsforanstaltning afspejlede 

den nationalvidenskabelige forståelsesramme også her forholdet mellem overmagtsstatus og 

det udefrakommendes evige trussel mod selvsamme status. En mulig årsagsforklaring på 

dette paradoks findes ligeledes hos Goffman når han påpeger, at den stigmatiserede og den 

stigmatiserende, eller den ”normale” om man vil, er en del af hinanden. Som følge af dette på 

en gang dualistiske og antagonistiske forhold bliver ræsonnementet, at hvis den ene gruppe 

på en eller anden måde er sårbar er den anden det også.18 Denne tvivl til egne evner og 

kapacitet er selvsagt mest udtalt blandt den stigmatiserende gruppe eftersom det er den der 

har mest at miste – nemlig deres status som gruppen der definerer de gældende 

normalitetsparametre.  

 

Til at imødekomme denne tvivl blev fremmede eksotiske traditioner og kulturer konsekvent 

affortryllet og fremstillet som, om ikke deciderede dårlige, så i hvert fald som laverestående 

og primitive. Hvorvidt denne affortryllelse var bevidst eller ubevidst skal her forblive usagt, 

blot er det værd at hæfte sig ved, at man med affortryllelsen fik fremhævet sin egen kulturs 

fortræffeligheder. Set i det lys har det ud fra en nationalvidenskabelig forståelsesramme 

derfor været næsten ligeså vigtigt at fremmale truslen om det fremmedes undergravning, 

som det var at fremstå som den stærkeste og højst udviklede. For herved fik man incitament 

til at dyrke sin egen samfundsgruppes egenskaber og parathed, alt imens man samtidig 

kunne fastholde den stigmatiserede gruppes undertrykkelse og stigmatisering.  

 

På den baggrund kan den nationalvidenskabelige forståelsesrammes legitimering af en 

kropslig identificering af dansk og fremmede med Baumans ord ses som eksempler på, 

hvordan moderniteten i dens ”solide fase” var karakteriseret ved ”… en apriorisk visualisering 

af en ”sluttilstand”, der ville markere den endelige kulmination på de ordensopbyggende 

bestræbelser …”.19 For den nationalvidenskabelige forståelsesramme gjorde det muligt at 

foretage en sådan visualisering, hvori kroppen, ud fra de nationale og videnskabelige 

klassificeringskategorier, blev gjort til en sluttilstand, hvormed det fremmede kunne 

identificeres og adskilles fra det danske. Dette kunne tjene som et svar til Nigel Fergusons 

indledende spørgsmål om, hvordan og hvorfor de små fysiske forskelle har kunnet få så stor 

                                                      
18 Ibid., s. 161. 
19 Zygmunt Bauman, (2002), s. 76. 
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og fatal en betydning. Med den nationalvidenskabelige forståelsesramme blev kroppens 

udformning i al enkelhed demarkationslinjen for, hvornår et individ eller en samfundsgruppe 

var inden eller udenfor det nationale fællesskab. Sat på spidsen kan man derfor sige, at for 

de mennesker og samfundsgrupper der måtte falde udenfor, var konsekvenserne, at de ikke 

engang behøvede at ulejlige sig med at redegøre for deres evner, ophav og intentioner, da 

svaret allerede var givet i deres fysiske udformning. Kroppen fortalte med andre ord 

sandheden herom og materialiserede herved det fremmede, hvilket bevirkede at små 

kropslige forskelle fik stor symbolsk betydning.  

 

Set i et dansk perspektiv fik den nationalvidenskabelige forståelsesrammes ræsonnement 

umiddelbart måske de største konsekvenser for de fysisk og psykisk handikappede, der med 

Steinckes sociallov blev tvangssteriliseret fra slutningen af 1920-erne og frem til slutningen af 

1960-erne.20 Men set i en større europæisk sammenhæng lå selv samme ræsonnement til 

grund for eksempelvis Nazi-Tysklands racepolitik, og der er eksempelvis også blevet 

argumenteret for, at der går en lige linje fra oplysningsfilosofiens rationelle tankegang til 

holocaust.21  

 

Denne påstand kan der selvfølgelig indvendes meget imod. Ikke desto mindre synes det 

uomgængeligt, at den del af rationalet i holocaust, som gik på en bestemt slags mennesker 

og kulturers mindreværd, ønsket om at skabe en ren og sund race ved hjælp af eugenik, 

antisemitismens menneskelige devaluering af jøderne samt det bureaukratiske maskineri der 

gjorde holocaust muligt, baserede sig på en samfunds- og menneskeopfattelse der blev 

betragtet som altovervejende alment gyldigt i Europa. Dette synes endvidere bekræftet af 

den ivrighed hvormed øvrige europæiske befolkningsgrupper bidrog til jødernes 

udryddelse22, og som sådan giver det også mening når Zygmunt Bauman betegner holocaust 

som sammenbruddet for den vestlige modernitet og civilisation.23 Af samme årsag var der 

efter Anden Verdenskrigs afslutning et akut behov for nye parametre til anskuelse af 

mennesker og samfund. FN’s vedtagelser af menneskerettigheder i 1948 er blot et 

vidnesbyrd om hvor vidt man gik i bestræbelserne på at tage afstand fra den 

menneskeopfattelse, som den nationalvidenskabelige forståelsesramme udstak rammerne 

for. Spørgsmålet er så hvad opbruddet førte med sig. 

                                                      
20 Jf. Lene Koch, ( 1996). 
21 Se f.eks. Gie van den Berghe, De uitbuiting van de Holocaust, (Antwerpen: Houtekiet, 1990). 
22 Jf. Michael R. Marrus, The holocaust in history, (London: Penguin Books, 1993).  
23 Zygmunt Bauman, (1994). 
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10. Opbrud og kontinuitet – Identitet og videnskab efter 1945 

 

“Alt, alt for farligt spil... og så er han endda lyshåret”.  

Sportskommentator Gunnar “Nu” Hansens kommentar til en hård tackling fra en 

luxembourgsk spiller under en fodboldlandskamp mod Danmark i 1963. 

 

Den engelske historiker Peter Burke (1937-) har påpeget, at kultur- og mentalitetshistoriske 

undersøgelser af opfattelser af ”den anden” ofte bringer et forklaringsproblem på banen. 

Problemet består i, at jo mere vedholdende en given kulturs opfattelse af ”den anden” søges 

påvist, jo svære bliver det at forklare forandringer over tid.1 I forhold til den 

naturvidenskabelige forståelsesrammes klassificeringskategorier er dette problem imidlertid 

ikke så udtalt. Således var det med efterkrigstidens oprettelse af diverse internationale 

institutioner hensigten at danne fundament for en ny samfundsorden, der kunne sikre en 

fredelig global sameksistens. Opmærksomheden blev i den sammenhæng rettet mod både 

det nationale og det videnskabelige; blandt andet for herved at forandre den 

menneskeopfattelse, som lå forankret i den nationalvidenskabelige forståelsesramme og 

som i en vis henseende kan siges at have legitimeret den menneskeopfattelse, der lå til 

grund for holocaust.  

 

Med dannelsen af FN i 1945 såvel som Nato i 1949 og Kul- og stålunionen i 1958 blev 

nationalstaten – og dermed altså den nationale identitets institutionalisering – et centralt 

element i fundamentet for den nye verdensorden, der skulle forhindre en gentagelse af de to 

verdenskriges rædsler. Konkret kom det eksempelvis til udtryk i det betingelseskriterium for 

optagelse i FN, hvor et medlemsland skulle erklære sig som en ”fredselskende nation”; mens 

Rom-traktatens hensigtserklæring lidt mindre floromvunden lød på at sikre freden ved at 

arbejde hen imod en stadig tættere unionsdannelse mellem de europæiske nationalstater. 

Efterkrigstidens internationale organisationer havde på hver deres måde til hensigt at 

tæmme den potentielle ekspansionstrang og voldsudøvelse som de nationale kræfter havde 

vist sig at rumme. Med udgangspunkt i de nationale strukturer blev disse overnationale 

organer – lidt polemisk sagt – altså redskaber til at beskytte det nationale mod det nationale 

selv.  

 

                                                      
1 Peter Burke, History & Social Theory, (Oxford: Polity Press, 1996), s. 124. 
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Med det nationale som grundlag for efterkrigstidens forsøg på at etablere en verdensorden i 

fredelig sameksistens, var interessen for det nationale ingenlunde blevet mindre – snarere 

tværtimod, eftersom nationale identiteter og nationalstater i jævn strøm blev etableret i takt 

med at de europæiske imperier brød sammen.  

 

10.1. Dansk identitet efter ’45 
 

Sammen med de internationale forandringer, som jeg vil vende tilbage til, gennemgik 

Danmark i årene efter 1945 sociale forskydninger, der på markant vis påvirkede det 

bondesamfund, som hidtil havde været en vigtig del af grundlaget for den nationale identitet. 

Årsagen var, at industrien tog en markant udvikling i begyndelsen af 1950-erne, og siden 

1955 var industriens andel af bruttonationalproduktet nået op på højde med landbrugets. Fra 

1960 var landbrugets samfundsøkonomiske betydning aftagende, og fra da af var Danmark 

for alvor ved at afvikle det bondesamfund, som havde ligget til grund for den nationale 

identitet.2 Som en længsel efter og hyldest til de svundne tider kunne man blandt andet i 

filmatiseringerne af Morten Korchs (1876-1954) bøger, skrevet i perioden 1897-1952, for en 

stund lade sig henføre til tiden før Anden Verdenskrig, hvor Danmark endnu var et 

landbosamfund. I lighed med Gravlund cirklede Korch om den flittige småproducents og 

landbosamfundets kamp mod at blive undermineret af kreditforeninger og storbankers higen 

efter økonomisk gevinst.   

 

Alt imens Morten Korchs bøger og film i løbet af 1950’erne leverede sådanne romantiske og 

idealiserede tilbageblik, dukkede der med de jordiske rester af Tollundmanden i 1950 og 

Grauballemanden i 1952 fund op, som igen aktualiserede den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme. De to moselig rejste spørgsmålet om, hvad det var for nogen mennesker 

man havde fundet – for de fremstod på en gang danske og fremmede. Således benyttede de 

danske aviser førkrigstidens raceterminologi, når de beskrev Grauballemanden som en 

germansk type, smuk, garderhøj og solid bygget. Lederen af udgravningerne arkæologen 

Peter Vilhelm Glob (1911-1985) var derimod mere varsom med at udtale sig om raceforhold.3 

Så varsom at beskrivelser af racemæssige karakteristika i en nærmest talende tavshed 

glimrer ved deres fraværd i hans bøger om fundene; Mosefolket (1965) og Højfolket (1971).4  

 

                                                      
2 Jf. Søren Mørch, (1996). 
3 Jf. Karin Sanders, The Bog People and the Archaeological Imagination, (Chicago: The Chicago University 
Press, 2009), s. 1-45. 
4 P.V. Glob, Mosefolket: Jernaldermennesket bevaret i 2000 år, (København: Gyldendals Bogklub, 1965); P.V. 
Glob, Højfolket: Bronzealdermennesket bevaret i 3000 år, (København: Gyldendals Bogklub, 1971).  
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En plausibel forklaring herpå kan være, at Glob som følge af sin kommunistiske 

overbevisning5, af ideologiske bevæggrund hellere ville belyse og forklare fortiden ud fra 

sociale klasseforhold end ud fra de racemæssige karakteristika. Dette synes at kunne være 

tilfældet, idet han ikke tøvede med at forbinde Tollundmandens og de øvrige moseligs 

oprindelse til datidens bondesamfund. I forlængelse heraf anså han deres skæbne som et 

udslag af ofringer til guderne – en antagelse han tog med udgangspunkt i den romerske 

historiker Tacitus’ (56-120 e.kr.) beretninger om danernes og kimbrernes særlige sæder og 

skikke på Tollundmandens tid.6  

 

Med sin fortolkning af Tollundmanden og hans samtid gav Glob således en historisk 

legitimitet til forestillingen om det danske folk og dets identitets rod i et socialt klassemæssigt 

tilhørsforhold til bondestanden, ligesom den danske kultur og dens værdier blev knyttet til 

bondens tilhørsforhold til jorden. Om end Glob muligvis ikke foretog sin fortolkning ud fra et 

nationalt perspektiv, så lå hans fremstilling fint i tråd med førkrigstidens opfattelse af 

bondesamfundet og dets position indenfor rammerne af den nationale identitet. En opfattelse 

som trods det traditionelles bondesamfunds afvikling forblev et centralt pejlepunkt for den 

danske identitet i efterkrigstidens omkalfatrende samfund.  

 

Indenfor landbrugets egne rækker førte efterkrigstidens industrialisering til et 

modsætningsforhold mellem, hvad der er blevet kaldt, landbrugets traditionalister og 

modernister. Traditionalisterne var andelsbevægelsens traditionelle landmænd og deres 

småindustri, som i løbet af 50- og 60-erne måtte se deres erhverv og kultur blive udfordret af 

”udviklingen”. Fortalerne for ”udviklingen”, modernisterne, bestod primært af veluddannede 

funktionærer, der med termer som rationalisering, industrialisering, mekanisering, struktur og 

udvikling tilførte landbruget et nyt vokabular. Mens vokabularet var nyt, var dets rationale 

imidlertid af noget ældre dato, da det var baseret på evolutionslæres ide om højere og 

laverestående kulturer. Ud fra det perspektiv fremhævede modernisterne blandt andet 

vigtigheden af, at dansk landbrug havde paratheden og evnen til at kunne følge med 

udviklingen, for kun herved var det muligt at klare sig i konkurrencen med udlandet.  

 

Alt imens den moderne udviklings muligheder, ifølge modernister, hurtigst muligt skulle 

implementeres i Danmark, forholdt det sig noget anderledes når det gjaldt hjælpen til u-

landene. I den sammenhæng blev en hurtig mekanisering og industrialisering af landbruget 

                                                      
5 Jf. Asger Pedersen, “60 år med Sovjetunionen”, in Dansk-russisk samvirke i 75 år, red. Leo Pilgaard, Asger 
Pedersen & Klaus A. Jensen, (Dansk-Russisk forening, 1999), s. 1-8., lokaliseret 26.11.2010, 
http://www.dkrus.dk/Jubibog.pdf 
6 P.V. Glob, (1965), s. 99-121. 

http://www.dkrus.dk/Jubibog.pdf
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nemlig ikke set som vejen frem for skabelsen af et bæredygtigt samfund og fællesskab. Det 

blev således antaget, at en mekanisering krævede et vist niveau af almen dannelse for at 

kunne beherskes til at tjene samfundets bedste, og derfor blev det fundet mest 

hensigtsmæssigt at udbrede den danske andelstanke i u-landene. På sin vis tog også den 

antagelse udgangspunkt i evolutionstanken, idet andelstanken blev set som et – om ikke 

nødvendigt – så i hvert fald et vigtigt udviklingsstadie, et samfund måtte gennemgå før det 

kom til en effektiv mekanisering af landbruget.7  

 

Evolutionsoptikken kunne dermed begrunde nødvendigheden af det danske bondesamfunds 

industrialisering, samtidig med at selv samme samfunds fordelagtighed blev fremhævet i 

forhold til at skabe bæredygtige samfund i u-landene. Selvom traditionalisterne ikke kunne 

stille noget op overfor modernisternes industrialisering af det danske landbrug, blev der altså 

ikke tvivlet på de positive egenskaber i det traditionelles landbrugs værdier og ideologi. 

Snarere tværtimod blev de set som et vigtigt element i mulighederne for at skabe den bedst 

mulige samfundsudvikling. At forestillingerne om det traditionelle bondesamfund heller ikke 

havde tabt deres status som nationalt idealbillede, kom også til udtryk på den politiske 

venstrefløjs modstand mod Danmarks indtræden i EF.  

 

Det fremgår eksempelvis af Langelandsmanifestet, som Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) 

og Henning Kløvedal Prins (1939-) lancerede første gang i 1973. Heri blev det 

indledningsvist slået fast, at man ved en rejse gennem Danmark, fra Sønderjylland til et 

stykke ind i det svenske Skåne, ikke ville kunne undgå at bemærke med hvilken 

”skønsomhed og kærlighed hvert hus og hegn, hver mark og skov er anlagt”. Særligt synligt, 

blev der endvidere understreget, var det, hvis der var tale om byggerier ældre end hundrede 

år. Manifestet var dog ikke en utvetydig hyldest til det gamle Danmark, som traditionalisterne 

stod for, idet Reich og Prins som sådan ikke havde indvendinger imod selve effektiviseringen 

og teknificeringen af landbruget, men derimod mod de ideologiske kræfter der lå bag 

forandringen.  

 

I den forbindelse vendte manifestet sig imod i den stigende internationalisering og 

akademisering af tilgangen til landbruget, som ifølge manifestet betød, at det ikke længere 

var bonden, der havde kontrollen over markerne. Endvidere var der en tydelig genlyd af 

Gravlund og Korchs kritiske røster, når manifestet fandt det problematisk, at der i landbruget 

                                                      
7 Jf. Gunnar Lind Haase Svendsen, ”Andelsbevægelsen og den hvide mands byrde - Et bidrag til en 
antropologisk-historisk belysning af dansk ulandsbistand 1960-70”, Historie, bd. 2001, nr. 2 (2001): s. 
263-309. 
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nu blev tænkt mere på profit end på jorden, som følge af at bankernes og 

fødevarekoncernernes interesser nu vejede tungere end bondens egne erfaringer.8  

 

Forholdet til jorden, modstanden mod profitten og de transnationale markedskræfter havde 

ligeledes været centrale omdrejningspunkter i diskussionen om Danmarks tilslutning til EF og 

dets bestræbelser på at skabe et europæisk frihandelsområde. Den debat gav ny nærig til 

dyrkelse af den nationale identitets idealbilleder såvel som det vækkede forestillingen om en 

udefrakommende trussel,9 hvilket tydeligt blev illustreret på nej-sidens valgplakater op til EF-

afstemningen i 1972.10 Som plakaterne i deres tydelig sprog fortæller, ville en dansk 

indtrædelse i EF, være ensbetydende med, at det danske ville blive opslugt af EF og NATO, 

hvorefter det fædrene land blot ville blive en lille brik i et tysk domineret interesseområde. 

EF-modstanderne og ikke mindst den politiske venstrefløj, lød ofte som en reminiscens af 

førkrigstidens nationalvidenskabelige retorik, når de i kampen mod EF talte om ”kulturkamp”, 

truslen fra ”Højfinansen”, den enkelte nations bidrag til menneskehedens kulturelle udvikling 

samt bevarelsen af den nationale identitet og retten til national selvbestemmelse.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom landbrugets industrialisering i begyndelsen af 1970-erne var en realitet, og Danmark 

på det tidspunkt var et velfærdssamfund, økonomisk baseret på en stadig voksende industri, 

var det ikke desto mindre bondesamfundsidealerne, som blev revitaliserede i EF-

modstandernes kampagner. Blandt andet i modstandernes sangskatte viste forestillingen om 

                                                      
8 Ebbe Kløvedal Reich & Henning Kløvedal Prins, Langelandsmanifestet, 2. udg., (1977): s. 4-5, lokaliseret 
26.11.2010, http://www.maoslyst.dk/images/langelandsmanifestet.pdf,. 
9 Jf. Thorkild Borup Jensen, (1992). 
10 Ib Spang Olsen, Nej, ikke ind EF-Unionen, 1972, lokaliseret 26.11.2010, 
http://www.leksikon.org/art.php?n=2034; Ukendt tegner, Er de i tvivl, 1972, lokaliseret 26.11.2010, 
http://www.nomos-dk.dk/skraep/1972-1981.htm 
11 Jf. Sebastian Lang-Jensen, Den danske venstrefløjs modstand mod EF 1957-72, Jean Monnet Skriftserie nr. 
6, (Århus: Århus Universitets Forlag, 2003). 

http://www.maoslyst.dk/images/langelandsmanifestet.pdf
http://www.leksikon.org/art.php?n=2034
http://www.nomos-dk.dk/skraep/1972-1981.htm
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den danske bondes tilknytning til den danske muld sig at være et velegnet symbol til at 

fremstille modsætningsforholdet mellem danskerne og EF. Eksempelvis skrev Ebbe Kløvedal 

Reich i 1971 sangen ”Fødelandssang”, der på gravlundsk og noget højtidelig vis hyldede det 

nære indfødte fællesskab. Et fællesskab, der skulle beskyttes mod ”giftens mørke som os 

truer”, og som ydermere befandt sig i en kamp, der ikke ville standse ”før vores fødeland kan 

ligge åbent og frit med grønne lunde/ og den samme sang fra alle munde”.12 Altså en kamp 

mod diversitet og det udefrakommende. Et tilsvarende skræmmebillede er at finde hos den 

folkekære John Mogensen (1928-1977) og hans bidrag til EF-modstandskampagnen i 1972 i 

sangen Danmarks jord for de danske. Her sang han blandt andet:  

 

Danmarks jord for de danske/ vi har plantet vort flag. / Det bli´r stående på pletten 

/ingen tvivl om den sag./ Vi har ejendomsretten/ værn om hver mark og hvert skel./ 

Danmarks jord for de danske/ for vi har pløjet den selv. // Kanoner ladte med guld/ 

står parate ved vor grænse klar til aktion./ Civile millioner fra syd gør sig rede/ 

økonomisk til en kæmpe invasion./ Hvad fortidens hære ikke ku’ klare/ med vold kan 

nu ordnes pr. kontrakt,/ blot en pen og et stykke papir, op med bommen,/ og så ind 

med den fremmede magt.13  

 

Således satte John Mogensen ord og lyd på de ovenstående plakater, ligesom han på en 

frejdig melodi fik knyttet bonden til forestillingerne om truslen fra syd. At bonden og 

bondesamfundet også indtog en central position i sange udenfor EF-spørgsmålet fremgår 

eksempelvis i Povl Kjøllers (1937-1999) børnesang Bondemandssangen fra 1974. Heri 

fremstilles bonden som den evigt aktive, der ”hver gang han vil ta’ et hvil” har ”1000 ting at 

gøre”. Sangen fortæller endvidere, at det er bonden, der sørger for, at resten af befolkningen 

har mad på bordet og tøj på kroppen.14 Om end der er tale om en børnesang, er billedet af 

bonden som en samfundsbærende institution med stor betydning for vores tilværelse ikke til 

at tage fejl af. 

 

Et andet eksempel på brugen af bonden som symbol på det danske findes i Shubidua’s sang 

”Danmark” fra 1978, som ydermere indgår i det danske kulturministeriums kulturkanon.15 

Shubiduas tekstunivers er primært kendetegnet ved at være ironisk, satirisk, absurd og uden 

                                                      
12 Ebbe Kløvedal Reich, ”Fødelandssang”, 1971, lokaliseret d. 26.11.2010, 
http://www.klimaalarm.dk/sange/9.htm 
13 John Mogensen, ”Danmarks jord for de danske”, 1972, lokaliseret d. 26.11.2010, 
www.lyricsvip.com/John-Mogensen/Danmarks-jord-for-de-danske-Lyrics.html. 
14 Povl Kjøller & Kjeld Nørgaard, ”Bondemandssangen”, in Kaj & Andrea, LP, Metronome, 1974. 
15

 Jf. http://kulturkanon.kum.dk/musik/12_evergreens/Begrundelse_12Evergreens/ 

http://www.klimaalarm.dk/sange/9.htm
http://www.lyricsvip.com/John-Mogensen/Danmarks-jord-for-de-danske-Lyrics.html
http://kulturkanon.kum.dk/musik/12_evergreens/Begrundelse_12Evergreens/
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nogen dybere refleksion16; og tvetydigheden lurer da også under overfladen i sangens 

omkvæd, der lyder: ”Storken er en dejlig flyver/ koen har et dejligt yver/ Danmark er et dejligt 

land/ Kornet vokser vildt på engen/ bonden får sin mad på sengen/ dansken er en dejlig 

mand”. Om folk i andre lande lød sangen videre at ”de bor i huler og slås hele dagen […] de 

varme lande er noget lort.”17 Som nævnt er der åbent for flere fortolkningsmuligheder, men 

uanset hvad der måtte være af tvetydighed og satire, forbinder sangen bonden og 

bondesamfundet med det danske folk og dets fredelige karaktertræk. 

 

Samme forbindelse cirklede også Ebbe Kløvedal Reich om, når han i en række historiske 

romaner gav sin udlægning af, hvordan danskerne var blevet danske. I flere tilfælde beskrev 

han således danskernes kamp mod de sydfrakommende masser, for på den måde at trække 

paralleller mellem fortid og nutid.18 Et eksempel på hans fremstilling af modsætningen 

mellem det sydfrakommende og den danske kulturs særegenhed, finder man i hans bog fra 

1977 Fæ og Frænde: Syv og en halv nats fortællinger om vejene til Rom og Danmark.  

 

I bogen, der kan anskues som Kløvedal Reichs skabelsesberetning over det danske folks 

opståen, benyttede han sig af Tollundmandens dansk-fremmede tvetydighed, idet han lod 

Tollundmanden være den tilrejsende Geppu, som med lumske hensigter rejste til folket i 

Nord. Igennem hans fremmede øjne får man Kløvedal Reichs fremstilling af det danske folks 

kropslige og kulturelle karakteristika. Eksempelvis beskrives Geppus første møde med 

kimbrerne, kvinden Sinelo, som følgende: 

 

Hun var en kraftig kvinde. Men hun var ikke ældre, end at hun kunne bære sine 

kræfter, som om de var luft. Vorterne på hendes tunge, runde bryster satte prikker og 

skygger på særken, som først rørte kroppen igen nede ved de runde hofter. Hun 

havde bare fødder, og de var korte og fulde af kød. Hendes øjne, der lå bag det lyse 

hår, fordi hun havde bøjet sig efter brændet, var klare og blå som de sydlige have. Og 

hendes læber var som en stor, blegrød blomst foran hendes tænder, som pegede lidt 

ind i munden og gjorde det let for hende at smile, fordi de ikke var i vejen.19 

 

Beskrivelsen leder unægtelig tankerne hen på den kaukasiske race eller på en afmørket 

anholtforms æstetisk fuldendte kvinde, hvis man tænker i Steensbys baner. Skulle læseren 

                                                      
16 Jf. Ken Farø & Henrik Lorentzen, “Danmarks logofile orkester: Shu-bi-dua og sproget”, Danske Studier 
2008, bd. 103, niende række, bd. 7, (2008), s. 5-57. 
17 Shu-bi-dua, “Danmark”, in 78’eren, LP, ELAP, 1978. 
18 Jf. Thorkild Borup Jensen, (1992). 
19 Ebbe Kløvedal Reich, Fæ og Frænde: Syv og en halv nats fortællinger om vejene til Rom og Danmark, 
(København: Gyldendals Bogklub, 1977), s. 43. 
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være i tvivl om, hvilken skønhed der mødte Geppu, behøvede man blot at kaste et blik på 

Andy Li Jørgensens illustration af Sinelo, som pryder kapitlets forside:  

 

 

 

 

Herefter følger historien om hvordan Geppu formår at overtale kimbrerne og andre jyske 

folkeslag til at begive sig ud på et langt felttog mod Rom. Hvad han dog ikke fortæller 

kimbrerne er, at de dermed kaster sig ud i en mission, der først og fremmest tjener til at 

redde Geppus eget skind. Da hans svig opdages, likvideres han og liget bliver efterfølgende 

smidt i Borremose.  

 

Kimbrernes felttog bliver også deres undergang, og kun et fåtal af dem vender tilbage til 

deres hjemstavn. For de tilbagevendte har erfaringerne fra felttogtet og dets undergang gjort 

dem modtagelige overfor de østfra kommende daner. Kløvedal Reich fortæller hvordan 

Jyllands folk i begyndelsen sloges med danerne, men at de hurtigt måtte ”give[r] op over for 

danernes mærkelige smil og gode humør ….”. Derudover havde danerne tre egenskaber, 

som kimbrerne hurtigt tog til sig. Den ene var en ny måde at omgås bondehåndværket, den 

anden var en ny måde at drikke på og endelige ”den store tanke”, som var at søge den store 
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tilfredsstillelse ved at være på netop det sted, hvor det er meningen, man skal være. Dermed 

var det slut med at vandre udenfor det land, der med tiden gik under betegnelsen Danmark, 

og folket, der med tiden kom til at gå under fællesbetegnelsen ”danskerne”, blev bosiddende 

bønder og et fredeligt folk, der ikke ville den voldelige konfrontation.20 

 

Reichs fremstillinger af danerne kan på sin vis betragtes som en lang fortælling om 

Gravlunds ”Ud af stedhu dannes folkekarakteren”, når han beskriver, hvordan danerne lærte 

kimbrerne at blive stedbundene, og herved fandt sig selv og deres karakter gennem deres 

tilknytning til jorden. Selvsamme forhold mellem det stedbundende og fastboende 

bondefællesskab versus de omvandrende, udfarende samfund bestående af jægere og 

søfolk, berørte Kløvedal Reich ligeledes i sin samling Danmarksfortællinger (2003). Det 

fremgår eksempelvis af fortællingen om de to halvsøskende Humble og Lotter.    

 
Humble var den fastboende og ydmyge bonde, som udover at være den bedste korndyrker, 

også var den rigeste og mest værdsatte af de to halvbrødre. Ved stridigheder søgte han 

løsninger gennem samtalen, og med sin brede og milde røst havde han en udsøgt evne til at 

skabe enighed. Lotter derimod skammede sig over slægtskabet, ligesom han anså Humble 

for at stå i vejen for nye tider og forandring. I modsætning til Humble havde Lotter omgivet 

sig med en flok folk bestående af tilflyttere og omvandrende, som han tilfældigt var stødt på. 

Eftersom Lotters folk var et sammenrend af mennesker, kendte de ikke alle sammen 

hinanden, sådan som de gjorde det i Humbles folk. Ikke desto mindre blev Lotters folk med 

tiden den største befolkningsgruppe og på Tinget udnyttede de deres numeriske overtal til at 

tage de bedste jorde og magten fra Humble. Der opstod dog hurtigt modstand mod Lotter, da 

det viste sig, at han ikke besad evnen til at løse problemer og stridigheder fredeligt og 

effektivt gennem samtalen, sådan som Humble magtede det.21 

  

I Reichs fremstillinger udgjorde Lotters samling af omvandrende og tilfældigt sammenbragte 

folk den negative modsætning til Humbles fastboende folk, der dyrkede jorden og udgjorde 

en forholdsvis homogen gruppe. I og med Reich forbandt Humbles folk med samme 

egenskaber som karakteriserede det danske folk og samfund, fik han plæderet for en 

opfattelse af det danske som lå fint i tråd med Thorkild Gravlund, Johs. V. Jensen og H. P. 

Steensby. I den forstand blev den nationalvidenskabelige forståelsesrammes idealer om 

bondesamfundet sammen med frygten for det omvandrende og sydfrakommende, gennem 

blandt andre Kløvedal Reich revitaliseret i den danske modstand mod EF.  

                                                      
20 Ibid., s. 452-455. 
21 Ebbe Kløvedal Reich, Danmarksfortællinger – 90 fortællinger fra Danmarks fødsel til de yngste slægtled, 
(København: Vindrosen, 2003), s. 39-52. 
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Efterkrigstidens fremstilling af bondesamfundet var dog ikke nødvendigvis ensbetydende 

med det afgrænsede og lukkede fællesskab. I den episke tv-serie Matador (1978-81) blev 

bondeidealerne eksempelvis forbundet med en særlig snusfornuft, der i foranderlige tider 

kunne se igennem den moderne tids bragesnak og ideologiske faldgruber. I seriens 

socialpolitiske spændingsforhold mellem byens bedre borgerskab familien Varnæs, 

opkomlingen Skjerns puritanske merkantilisme og den idealistiske kommunist ”Røde”, var 

det således bondekonen og grundtvigianeren Katrine Larsen, som med begge ben solidt 

plantet i mulden, kendte grænserne for, hvad der var etisk og moralsk anstændigt. I hendes 

beskedne bondehjem var der altid plads til alle, og her holdt hun en beskyttende hånd over 

enhver der måtte have behov – hvad enten det var den homoseksuelle Daniel Skjern, den 

tyske forfatter og kommunist Herbert Schmidt eller den jødiske bankmand hr. Stein.22 

 

Netop forholdet til jøderne, som i tiden frem til Anden Verdenskrig blev anset som fremmede 

i det danske samfund, ændredes markant i efterkrigstiden. Hvor jøderne som tidligere nævnt 

havde stået som noget af en paria i det danske samfund, der fra tid til anden måtte stå for 

skud for danskernes vrede, kom det som følge af holocaust og redningen af de danske jøder 

i 1943 til en almen accept af jøderne i Danmark. Jødeaktionen var ydermere en vigtig faktor 

for at Danmark efter krigen blev medregnet på de allieredes side. Ganske tankevækkende 

var det netop på grund af jødernes, eller fremmedelementerne som Gravlund kaldte dem, 

tilstedeværelse i Danmark, at landet fik sig et hæderligt efterkrigstids renommé. 

 

Mens berettigelsen af jødernes tilværelse i Danmark ikke blev sat til ny debat efter ’45, satte 

til gengæld immigrationen et markant aftryk på den danske samfundsdebat. I forbindelse 

med 60-ernes økonomiske opsving blev gæstearbejdere fra især de sydeuropæiske lande 

inviteret til Danmark. Fra politisk hold forventede man, at immigranterne tog betegnelsen 

”gæstearbejder” bogstaveligt og derfor ville vende tilbage igen, når der ikke længere var brug 

for deres arbejdskraft. Det skete imidlertid kun i begrænset omfang, og i begyndelsen af 70-

erne kom – trods indvandrerstop i 1973 – de første stærke kritiske røster, i form af advokaten 

Mogens Glistrup (1926-2008) og hans Fremskridtsparti, som blandt meget andet harcelerede 

mod hvad han kaldte ”muhamedanerne” og deres tilstedeværelse i Danmark.23  

 

Siden har indvandrerdebatten afspejlet sig fra flere forskellige socialøkonomiske og kulturelle 

sider, hvor der fra tid til anden også er blevet trukket på danskernes rødder til 

                                                      
22 Matador, instr. Erik Balling, Danmarks Radio, 1978-1981. 
23 Iflg. Søren Mørch, (1996), s. 397, var der i 1980 var 134.000 indvandrere. På den baggrund fastslår han 
at indvandrerne ikke blev et problem ”på grund af foreliggende kendsgerninger og statistiske 
informationer, men på trods af dem”. 
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bondesamfundet.24 Så sent som i 2009 var der i forbindelse med kommunalvalget 

eksempelvis politikere, der med henvisning til de agrare kulturtraditioner plæderede for, at 

offentlige madordninger skulle bestå af mindst 20 procent svinekød.25  

 

Men det er ikke kun rødderne i bondesamfundet, der har fundet genklang i det 21. 

århundrede. Noget tilsvarende gælder også for tankerne om livet i de små miljøer på 

geografiske afsondrede egne og deres positive indflydelse på menneskets karakter. Det kom 

eksempelvis til udtryk i Jørgen Flindt Pedersens (1940-) tv-program fra 2005 ”Gensyn med 

de danske øer”. Inspireret af den førnævnte globetrotter Achton Friis’ kortlægning af livet på 

de danske øer tog Flindt Pedersen på en tilsvarende rejse i det sydfynske øhav. Mens Friis i 

lighed med Steensby og Gravlund, var båret frem af et ønske om at indkredse forholdet 

mellem kultur, race, folkesjæl og livsform26, begrænsede Flint Pedersen sig derimod til at 

belyse forholdet mellem det traditionelle og moderne samfund. I den forbindelse antog han, 

at det moderne menneske har det svært med at være begrænset, hvorfor han ville se, 

hvordan det moderne liv kan forme sig, når man lever omkranset af hav.27  

 

Uden at der i den sammenhæng leveres en decideret kritik af nutidens samfundsudvikling, 

så antydes det gentagende gange, at det moderne samfund harmonerer dårligt med et liv i 

pagt med mennesket og naturen. Man fornemmer således en vis bedrøvelighed, når han 

konstaterer, at fastlandets udvikling har en betydelig indflydelse på ø-livets struktur. 

Indflydelsen har især ramt landbomiljøet, hvor kravet om effektiv stordrift har tvunget øernes 

små landbrug i knæ. Mens øboerne selv betragter det som en uundgåelig konsekvens af 

”udviklingen”, synes der for Flindt Pedersen at være mere på spil når han med vemod kalder 

afskeden med den sidste malkeko for afsked med en livsform. Et lignende kritikpunkt kom i 

forbindelse med anlæggelse af sommerhuskvarterer på de små øer. Anlæggelserne 

betegnes som en privatisering af et kulturhistorisk fælleseje, som måske nok kan accepteres 

i et begrænset omfang, men en større udvidelse tillægges fatale konsekvenser for øens 

natur og struktur. Samme kritik rettede Achton Friis også mod de sommerhuse, som datidens 

rigmænd lod opføre på forskellige småøer i begyndelsen af 1920-erne, idet han ikke mente 

de passede ind i naturen.28  

 

                                                      
24 Jf. Bent Jensen, (2000), s. 397-440. 
25 Jf. Mikkel Bahl, ”DF'er: Hver femte ret skal være med svin”, Politiken, 6.11.2009. 
26

 Jf. “Achton Friis”, http://www.dedanskesøer.dk/ddo/eks/eks2.html, lokaliseret 16.04.2012. 
27 Gensyn med de danske øer I: Fra Kerteminde til Skarø, 1. afsnit, DVD, Jørgen Flindt Pedersen et al., 
(Kerteminde: Farfilm, 2005). 
28 Gensyn med de danske øer I: Avernakø, Jørgen Flindt Pedersen et al., DVD, (Kerteminde: Farfilm, 2005). 

http://www.dedanskesøer.dk/ddo/eks/eks2.html


126 
 

På samme måde går længslen efter en svunden tid igen i en række af Flint Pedersens 

beskrivelser af livet i de små miljøer såvel som i hans interviews med øboerne. Heri gives 

der ved flere lejligheder udtryk for opfattelser af det afsondrede landsbyliv og landsbyidyl, 

som ikke ligger langt fra tidligere tiders ditto. Det gælder især i de tilfælde, hvor øernes 

geografiske afsondring fra fastlandet forbindes med noget ubetinget positivt og gøres til 

udklækningssted for særlige værdier. Værdierne defineres dog ikke nærmere, men i stedet 

henvises der til, at den geografiske beliggenhed sætter nogle begrænsninger for det enkelte 

individs frihed og handlemuligheder. Begrænsningerne ses som fundament for tolerance og 

tryghed, som i sammenligning med byen gør øen bedre egnet til at danne ramme om et 

fællesskab præget af nærhed, omsorg og forudsigelighed. Ydermere leverer øens 

afsondrethed et liv i et mere adstadigt tempo, der gør det muligt at leve i overensstemmelse 

med naturen og menneskets essentielle behov. Selvom ø-livet i kraft af dets geografiske 

beliggenhed sætter nogle begrænsninger for de fysiske og sociale udfoldelsesmuligheder, så 

er der ifølge Flindt Pedersen, netop er en frihed i begrænsningen af frihed.29  

 

Trods fordelene påpeger Flindt Pedersen, at ø-livet ikke nødvendigvis er befordrende for alle 

slags mennesker. Som han siger, så er det ikke alle, der har ”det sind, som der skal til for at 

kan sanse det øen forærer os af indblik i historien, i naturen og i en selv”.30 Øen som sted 

tilskrives altså nogle iboende egenskaber, som kan berige mennesker med den rette 

karakter og mentalitet. Det tankevækkende er ikke, at steder tilskrives evnen til at påvirke 

mennesket, men at det ifølge Flindt Pedersen kræver visse mentale egenskaber at kunne 

modtage øens impulser og dermed åbne op for indsigter, der andre steder ellers ville forblive 

lukkede. Dermed er det også sagt, at tilstedeværelsen på en ø kun for nogle mennesker vil 

være en konstellation, hvor ånd, krop og sted går op i højere enhed.  

 

På den måde bliver der i Flindt Pedersens programmer trukket paralleller til tidligere tiders 

tanker omkring steder, miljø og udvikling af menneskers egenskaber. Ligeledes rummer 

hans skildringer en ikke ubetydelig idyllisering af livet i de små afsondrede miljøer, når han 

søger efter det uforanderlige, traditionerne, det autentiske og den natur, der endnu synes at 

fremstå som mere eller mindre uberørt af udviklingen. I de tilfælde står hans skildringer som 

reminiscenser af Steensbys og Gravlunds beskrivelser af de danske landsbymiljøer. 

Fraværet af intentionerne om at finde en særlig dansk kultur eller identitet gør, at Flindt 

Pedersen på ingen måde kan betegnes som en indadvendt nationalromantiker. Men en 

romantiker er han nu alligevel, når han afslutningsvis fremhæver øerne som værende rige på 

                                                      
29 Ibid.  
30 Gensyn med de danske øer II: Brandsø, Jørgen Flindt Pedersen et al., DVD, (Kerteminde: Farfilm, 2005). 
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en ”natur og kultur, der fortæller noget om hvem vi var og derfor noget om hvem vi er og 

hvad vi er på vej til at blive.”31 

 

Trods efterkrigstidens markante forandringer har de idealiserede forestillinger om 

bondesamfundet, landsbyen og den udefrakommende fare, altså endnu ikke udspillet deres 

funktion som en del af fundamentet og referencerammen for den danske kulturs 

selvforståelse. Alt imens tidligere tiders bondesamfundsidealer i efterkrigstiden blev fastholdt 

og reproduceret i forskellige kontekster, udviklede diverse minoriteter og indvandrergrupper 

tilsvarende en mere selvbevidst og stærkere identitet. Den udvikling var i høj grad igangsat 

af de refleksioner omkring de videnskabelige hierarkiseringer og klassificeringer af 

mennesker og samfund, som fulgte i kølvandet på Anden Verdenskrig.   

 

10.2. Videnskaben efter ’45  
 

Mens FN på globalt plan ad dialogens vej skulle forsøge at styre de national kræfter i en 

positiv, ikke-voldelig retning, oprettedes ligeledes i 1945 UNESCO – United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization. Som navnet antyder, fik UNESCO tildelt et 

ganske bredt arbejdsområde med en tilsvarende bred målsætning om at understøtte FN ved 

at arbejde hen imod en global og universel mentalitetsændring. Det fremgår med al 

tydelighed af den første paragraf i UNESCO’s formålsbeskrivelse, der i 1945 blev formuleret 

med følgende ordlyd: ”That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men 

that the defenses of peace must be constructed.”32  Med UNESCO skulle freden altså 

opbygges og bevares ved at påvirke den almene tankegang indenfor uddannelse, videnskab 

og kultur i retning af større tolerance og åbenhed. Med førnævnte J.S. Huxley, som den 

første leder af UNESCO, satte organisationen fokus på den menneskeopfattelse og 

klassificering af mennesket, som antropologien med den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme havde legitimeret.  

 

Hertil tog man tråden op fra en række fremtrædende antropologer, som eksempelvis Franz 

Boas (1858-1942) og Ruth Benedict (1887-1948), der allerede i begyndelsen af 1900-tallet 

havde slået til lyd for en begyndende kulturrelativisme, hvor der var gjort tilløb til mindre 

dømmende fortolkninger af isolerede stammesamfunds kulturer. Det blev dog ikke til mere 

end tilløb, eftersom antropologerne trods deres intentioner ikke kunne afholde sig fra at 

klassificere disse samfund som laverestående, primitive og mindre udviklede. Men 

                                                      
31 Gensyn med de danske øer II: Romsø, Jørgen Flindt Pedersen et al., DVD, (Kerteminde: Farfilm, 2005). 
32 Jf. UNESCO, “Constitution of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization”, 
lokaliseret d.10.12.2010, http://www.icomos.org/unesco/unesco_constitution.html  

http://www.icomos.org/unesco/unesco_constitution.html
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umiddelbart efter krigen tog primært amerikanske antropologer igen den kulturrelativistiske 

tanke op til overvejelse i forbindelse med diskussionen om FN’s 

menneskerettighedserklæring, samt hvilke værdier der skulle ligge til grund for dets definition 

af kultur- og frihedsbegrebet. Med hensyn til kulturbegrebet lød kravet fra kulturrelativistisk 

side, at menneskerettighedserklæringen skulle baseres på en præmis om, at individer 

realiserer sig gennem deres kultur, hvorfor en respekt for individuelle forskelle automatisk 

indebar en respekt for kulturelle forskelle. Dermed kom det til en tæt sammenkobling mellem 

individ, samfund og kultur, som reelt gjorde kulturen bestemmende for individerne. I forhold 

til frihedsbegrebet betød det ræsonnement, at frihed var et kulturbestemt begreb som, hvis 

mangfoldigheden af kulturforskelle skulle respekteres, ikke kunne underlægges en universel 

definition.33  

 

Med udgangspunkt i disse kulturrelativistiske tanker tog UNESCO og Huxleys fat om den 

begrebslige del af raceproblematikken, hvilket i 1950 førte til offentliggørelsen af dokumentet: 

Racespørgsmålet. Dokumentet, der blot var det første af en række dokumenter om emnet, 

havde i vid udstrækning til hensigt at rette op på fortidens synder og hertil havde man allieret 

sig med en række af datidens førende forskere og samfundsteoretikere, som blandt andre 

antropologen Claude Levi-Strauss (1908-2009) og samfundsøkonomen Gunnar Myrdal 

(1898-1987). Som det fremgår af dokumentets titel var der primært fokus på racebegrebet, 

men med det fokus blev der samtidig udstukket retningslinjer for videnskabens tilgang til 

analyser af mennesker og kultur.  

 

Således blev det i dokumentets indledende præsentation fremhævet, at millioner af 

menneskeliv og talrige konflikter havde haft forbindelse til termen ”race”. 

Bemærkelsesværdigt nok påpegede forskerne efterfølgende, at de rent videnskabelige 

diskussioner af race- og evolutionsteorierne ikke i sig selv havde været fatale. Det havde de 

derimod når de, ved inddragelse i en politisk dagsorden, var blevet et redskab til at 

understøtte politiske og nationale ideologier. For i denne konstellation besad videnskaben 

ganske vist den absolutte viden om raceteorierne, men ikke den nødvendige magt til at 

afgøre den samfundsmæssige brug af selv samme viden. Underlagt større 

samfundsmæssige ideologiers vold var videnskabens råderum altså groft sagt begrænset til 

det teoretiske felt, og dermed undsagde dokumentets videnskabelige ophavsmænd til en vis 

grad videnskabens ansvar for fortidens ugerninger og fejlslutninger.  

 

                                                      
33 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt, Adskillelsens politik: Multikulturalisme – ideologi og 
virkelighed, (København: Lindhardt & Ringhof, 2008), s. 148-152. 
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Denne magtubalance mellem videnskab, politiske og nationale ideologier forsøgte 

dokumentet at gøre op med ved at pointere, at ingen videnskabelige undersøgelser kunne 

fastlægge nogen forskel mellem racers intellektuelle formåen. Selv hvis det var muligt, skulle 

en sådan form for hierarkisering af menneskers evner og kapacitet antages som moralsk 

forkasteligt, hvorfor det heller ikke ville ændre på UNESCO’s moralske holdning til 

racespørgsmålet. Den optik blev slået fast i dokumentets første linje, hvor det lød at 

”Scientists have reached general agreements in recognizing that mankind is one: that all 

men belong to the same species, Homo sapiens”34. Menneskeheden var grundlæggende at 

betragte som en familie og dokumentet slog i den sammenhæng fast, at der var langt flere 

ligheder mellem mennesker end forskelle. I forlængelse heraf kom der, trods antydningen af 

den politiserende brug af racebegrebet, en skarp kritik af videnskabens brug af kropslige 

forskelle som klassificeringskategorier, og ikke mindst de konklusioner som på den baggrund 

var blevet trukket. Med særlig adresse til den antropologiske videnskab blev det således 

ekspliciteret, at fremtidige klassifikationer af mennesker hverken måtte rumme 

klassificeringer af mentale karakteristika eller vurderinger af intelligens. Endvidere hed det 

sig, at der skulle ses bort fra betydningen af de biologiske forskelle, mellem hvad der blev 

betegnet som ”etniske grupper”, ud fra en moralsk og social accept. Altså et budskab med en 

klar intention om en anerkendelse af det anderledes og det fremmede. 

 
Til at understrege denne nyorientering hentede man inspiration i anden udgave af Charles 

Darwins The Descent of Man (1874), som ved den lejlighed blev citeret for følgende:  

 

As man advances in civilization, and small tribes are united into larger communities, 

the simplest reason would tell each individual that he ought to extend his social 

instincts and sympathies to all the members of the same nation, though personally 

unknown to him. This point being reached, there is only an artificial barrier to prevent 

his sympathies extending to the men of all nations and races.35 

 
Bemærkelsesværdigt, men sikkert ikke tilfældigt, blev Darwin, hvis opdagelser netop havde 

tilført klassifikationerne af mennesker og samfund en afgørende dynamik for den 

vesteuropæiske ekspansion samt menneske- og samfundsopfattelse, nu brugt som 

argument for at revurdere selv samme opfattelse og dens sociale klassifikationskategorier. 

Nok så tankevækkende, men ganske givet noget mere tilfældigt, tog man fat i et aspekt, som 

Høffding havde hæftet sig ved små 70 år tidligere. 

 

                                                      
34 Jf. UNESCO, “The Race Question”, lokaliseret d. 10.10.2010, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf., s. 5. 
35 Ibid., s. 8. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf
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Imidlertid blev Huxleys ideologiske forsøg på at afmontere racebegrebet ethvert funktionelt 

indhold mødt med en del kritik, og set i det lys fremstår racedokumentet fra 1950 mest af alt 

som et vidnesbyrd om de intentioner, hvormed videnskaben blev søgt påvirket.36 Dokumentet 

fik dog en vis indflydelse, idet det indgik som en del af grundlaget for FN’s International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, også kaldet 

”Racekonventionen”, som blev vedtaget i 1965 og trådte i kraft i 1969.37 I UNESCO forsatte 

man gennem 1960-erne og begyndelsen af 70-erne imidlertid debatten om racespørgsmålet, 

og først i 1978 vedtog UNESCO, at optage ”Racekonventionen” som en integreret del af det 

endelige dokument om racespørgsmålet, Declaration on Race and Racial Prejudice. Det 

dokument vendes der tilbage til senere, men inden da er det værd at hæfte sig ved, at 

nyorienteringen i race- og kulturspørgsmålet trods modstanden var blevet opfanget i 

Danmark. Kaj Birket-Smith, som tidligere havde givet udtryk for en begyndende 

kulturrelativisme, bidrog således i 1954 med en artikel i en lille folkeoplysende publikation, 

der bar titlen Arv, race og kultur. Som titlen antyder, satte publikationen fokus på forholdet 

mellem race og kultur, og dens fem indlæg kredsede om spørgsmål som: ”Er kultur afhængig 

af race?”; ”Eksisterer der overhovedet en særlig jødisk race?”; ”Har intelligens og hudfarve 

noget med hinanden at gøre?”; ”Hvilke arveanlæg er forskellige hos hvide og farvede?”; 

”Hvad skyldes angsten for fremmede racer?”. I samtlige indlæg fornemmes effekten af 

UNESCO’s opfordring, idet bidragsyderne, som udover Birket-Smith var arvebiolog J. V. 

Spärck, sprogforsker Louis Hjelmslev, læge, og senere leder af antropologisk laboratorium 

ved Københavns universitet Jørgen Balslev Jørgensen samt professor Mogens Westergård; 

alle gjorde en stor dyd ud af at lægge en solid videnskabelig afstand til tidligere tiders 

fremstillinger af udviklings-, race- og kulturforhold.  

 

Indlæggene viser flere steder en bemærkelsesværdig blanding af insisterende og belærende 

afstandstagen fra tidligere tiders raceopfattelser, som om forfatterne i lige så høj grad skulle 

overbevise sig selv som læserne om de nye retningslinjers gyldighed. Det gjorde sig 

eksempelvis gældende hos Birket-Smith, når han slog til lyd for racernes intellektuelle 

ligeværdighed. Hertil tog han udgangspunkt i sit møde med igoroterne på Filippinerne og 

polynesierne i Sydhavet, og om disse folk skrev han, at han ”aldrig har haft det mindste 

indtryk af nogen forskel mellem deres og vore egne åndsævner”.38 Hvad han tidligere havde 

beskrevet som primitive samfund, skulle altså ikke forstås som laverestående eller 

uintelligente samfund med mindre åndelig kapacitet. Det var således noget af en kovending 

                                                      
36 Jf. Poul Duedahl, “The UNESCO Man: Changing the concept of race, 1945-65”, Isis, 2011. 
37

 UN, “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, lokaliseret d. 
16.04.12,  http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm 
38 Kaj Birket-Smith, ”Race og kultur”, in Arv, race og kultur, red. Kaj Birket-Smith et al, (København: Hans 
Reitzels forlag, 1954), s. 12. 

http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
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Birket-Smith her foretog, og kuriøst nok fandt han, trods de nye retningslinjer han her udstak, 

ikke anledning til at tilpasse tredje udgaven af bogen Vi mennesker fra 1961, som tidligere 

blev nævnt. 

 

Endvidere kunne man i Jørgen Balslev Jørgensens (1923-2006) artikel, ”Menneskeracerne 

belyst af den moderne anthropologiske forskning”, læse om den nyere fysiske antropologi. 

Heraf fremgik det, at der stadig blev talt om formørkning af sydeuropæerne og afmørkning af 

skandinaverne, ligesom europæerne, og i særdeleshed skandinaverne, blev beskrevet som 

mennesker kendetegnede ved høj legemsbygning, lys lød og blødt lokket hår.39 Ydermere 

fremgik det i Mogens Westergaards (1912-1975) ”Arvelighedsforskning og raceforskning – 

Den genetiske antropologi”, at den biologiske forklaring på forskellighederne i menneskers 

fysiske udformninger var forbundet med forskelle i blodtyper.40  

 

UNESCO’s budskab og intention om anerkendelse af det anderledes og det fremmede var, 

set ud fra Arv, race og kultur, trængt igennem til de danske videnskabsmænd. I tråd med 

kulturrelativismens optik var det heller ikke i pamfletten selve tanken om kategoriseringer af 

mennesker og kulturer, der blev anset som det primære problem, men derimod de 

værdiladede og hierarkiserende domme kategoriseringerne blev tillagt. Det vil sige, at de 

kropslige dikotomier, som lå forankret i den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

kategorisering af det fremmede, stadig var gyldige. Dermed var der også stadig rum til, at 

diskrepansen mellem den virtuelle og den reelle identitet såvel som den civile 

uopmærksomhed som den nationalvidenskabelige forståelsesramme legitimerede, kunne 

komme til udfoldelse. 

    

Sagt med andre ord så kunne den nationalvidenskabelige forståelsesrammes sociale 

klassificeringskategorier forsat benyttes mere eller mindre ubesværet, hvilket ovenstående 

citat af Gunnar “Nu” Hansen (1905-1993) afspejler. Citatet viser, hvad den legendariske 

sportskommentator havde forventet sig af en lyshåret spiller – nemlig en civiliseret 

gentleman der ville spille efter reglerne. Så meget desto mere kan man forestille sig graden 

af forargelse, da spilleren i kampens hede afslørede en vild og dyrisk adfærd. En sådan 

adfærd havde Gunnar “Nu” ganske enkelt ikke forventet af en lys europæer. Spilleren levede 

med andre ord ikke op til den civile uopmærksomhed, som han i kraft af sit udseende var 

blevet tilskrevet. 

                                                      
39

 Jørgen Balslev Jørgensen, ”Menneskeracerne belyst af den moderne anthropologiske forskning”, in Kaj 
Birket-Smith et al, (1954), s. 43-58. 
40

 Mogens Westergaard, ”Arvelighedsforskning og raceforskning – Den genetiske antropologi”, in Kaj 
Birket-Smith et al, (1954), s. 59-83. 
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Eksemplet med Gunnar ”Nu’s” udtalelse kan man vælge at se som et enkeltstående tilfælde. 

Omvendt kunne udtalelsen også ses som et udtryk for, at forestillingen om en sammenhæng 

mellem kropslige karakteristika og menneskers fysiske og mentale kapacitet forblev alment 

udbredt i tiden efter ’45. Denne antagelse understreges blandt andet af, at der selv 30 år 

senere fremkom eksempler på videnskabelige undersøgelser, der søgte at bevise en 

forbindelse mellem fysisk udformning og mental kapacitet. Et af de mest berømte og 

omdiskuterede eksempler herpå er ”Bell-kurven”, som statistikkerne Richard Herrnstein 

(1930-1994) og Charles Murray (1943-) i 1994 lancerede med bogen The Bell Curve: 

Intelligence and Class Structure in American Life. Kort fortalt argumenterede de heri for, at 

intelligens var den langt sikreste faktor til at sige noget om menneskers indplacering i den 

sociale stratifikation. I den forbindelse slog de til lyd for, at intelligens skulle ses som genetisk 

bestemt og med det udgangspunkt sammenlignede de etniske gruppers IQ-målinger. På det 

grundlag kom de til den kontroversielle konklusion, at mørke mennesker generelt befandt sig 

på et lavere socialt niveau end hvide amerikanere, fordi de generelt havde en lavere IQ-

kvotient. En lignede teori, om end med noget mindre ømtålige konklusioner, fremlagde 

statistikkerne Eric Nævdal (1965-) og Jason F. Shogren (1958-) i 2004, da de i en 

forskningsartikel hævdede at kunne sandsynliggøre for, at blåøjede nordeuropæere havde 

en større tendens til overdrevet alkoholindtag ved sociale sammenkomster (EDSS: 

Excessive Drinking in Social Situations) end sydeuropæiske brunøjede.41  

 

Mens ”Bell-kurven” har været genstand for stor diskussion blandt diverse forskere og 

samfundsdebattører42, har der været mindre blæst omkring ”Blåøje-teorien”. Ikke desto 

mindre er begge undersøgelser eksempler på, hvordan statistikkerne i bedste positivistiske 

ånd har ladet tal og grafer tale deres tydelige sprog med en tillagt objektivitet, hvorved 

egenkroppen gøres til vidnesbyrd om menneskers mentale egenskaber og kapacitet. Især 

”Bell-kurven” viser, hvor nemt det er at koble fysiske forskelle til det sociale hierarki, ligesom 

den viser, hvor svært det er at eliminere de sociale klassificeringskategorier som den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme legitimerede. Hvis UNESCO’s standarder var 

blevet fulgt, havde ”Bell-kurven” aldrig set dagens lys alene på grund af undersøgelsens 

etiske og moralske aspekter, for som UNESCO i ovennævnte deklaration fra 1978 i artikel 2 

stykke 1 slog fast: 

 

                                                      
41 Jf. Eric Nævdal & Jason F. Shogren, “Genetic Variability, Economic Behavior and the Formation of Social 
Norms: The Case of European Alcohol Consumption”, Discussion Papers in Economics, (Princeton: June 
2004), lokaliseret d. 10.12.2010, http://wws.princeton.edu/econdp/pdf/dp228.pdf. 
42 Jf. Stephen Jay Gould, The mismeasure of Man, (London: W. W Norton & Company Ltd., 1996), s. 367-378. 

http://wws.princeton.edu/econdp/pdf/dp228.pdf
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Any theory which involves the claim that racial or ethnic groups are inherently superior 

or inferior, thus implying that some would be entitled to dominate or eliminate others, 

presumed to be inferior, or which bases value judgments on racial differentiation, has 

no scientific foundation and is contrary to the moral and ethical principles of 

humanity.43  

 

UNESCO’s afmontering af racebegrebets meningsindhold endte altså ud i en moralisering og 

politisering af begrebet såvel som af de fysiske forskelles værdiladninger. Sideløbende med, 

og som en mere eller mindre direkte udløber af UNESCO’s diskussion af racebegrebet, 

fremkom begrebet multikulturalisme i midten af 1960’erne. Begrebet opstod i forbindelse 

med spændingerne mellem det fransktalende mindretal i Quebec og den canadiske regering. 

I debatten om hvordan den canadiske regering kunne imødekomme mindretallets ønsker om 

flere politiske rettigheder, blev begrebet ”multikulturel” første gang introduceret som en 

anerkendelsespolitik tæt knyttet til et spørgsmål om forskellighed i forhold til identitet og 

historisk ophav.44 Siden da er der gennem den sidste del af det 20. århundrede i Danmark og 

den øvrige vestlige verden oprettet diverse råd og nævn til bekæmpelse af 

racediskrimination og fremme af etnisk ligestilling. Sammenholdes den udvikling samtidig 

med de seneste årtiers massive opmærksomhed og produktion af litteratur, der omhandler 

det multikulturelle samfunds problemstillinger,45 kan det fastslås, at multikulturalismens 

politisering og moralisering af spørgsmålet om race og identitet ikke har været helt 

uproblematisk. 

 

En plausibel årsagsforklaring på de velmenende intentioners vanskeligheder kan findes hos 

Goffman. Han konstaterede i slutningen af 1960-erne, at der opstår en problematisk situation 

i det øjeblik det politisk bliver bestemt, at et stigma ikke længere skal betragtes som et 

stigma. Et sådant tiltag vil nemlig ikke fjerne stigmaet, tværtimod vil politiseringen blot sætte 

stigmaet yderligere i fokus, hvilket igen fungerer som en yderligere understregning af det 

”normale” liv som det fysiske stigma nægter det pågældende individ eller samfundsgruppe 

adgang til. Frem for at inkludere den stigmatiserede i det ”normale” samfund, vil 

politiseringen, ifølge Goffman, derfor konstituere en outsider-gruppe med en identitet baseret 

på den kropslige afvigelse fra de ”normale”.46 

 

                                                      
43 UNESCO, “Declaration on race and racial prejudice”, lokaliseret d. 8.12.2010, 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html. 
44 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt (2008), s. 183-192. 
45 Eksempelvis giver en søgning på ”Multiculturalism” på Google 10.900.000 hits og på Google Scholar 
317.000 hits. Lokaliseret d. 10.12.2010  
46 Erving Goffman (1990), s. 139. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
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Set i det perspektiv førte UNESCO så at sige to modsatrettede dagsordener, når der taltes 

om menneskeheden som en samlet enhed, alt imens man samtidig politiserede kulturelle og 

kropslige forskelligheder. Enhedstanken kunne dog på ingen måde hamle op med den 

dynamik og anvendelighed som der lå i de politiserede forskelligheder, hvilket afspejler sig 

ved, at det netop var forskellighederne, der blev omdrejningspunkt for det sociologen Stuart 

Hall (1932-) kalder ”social positionering” og ”kulturel identitetsdannelse”.47  

 

Ganske vist var forskelligheden i den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

ræsonnement også både politiseret og udgangspunkt for en social positionering, idet 

positioneringen her var tæt forbundet til menneskets indplacering på racehierarkiet og dets 

udviklingslinje. Men med UNESCO’s fokus på de sociale klassificeringskategoriers 

hierarkiseringer blev der ændret på denne snævre ramme for social positionering, hvilket 

blandt andet skulle vise sig at få stor indflydelse i forbindelse med efterkrigstidens 

afkolonisering. Med afkoloniseringen opstod der i de tidligere kolonier og i deres 

diasporabefolkning en søgen efter kulturel identitet, baseret på deres refleksioner over og 

genfortælling af deres lands koloniale fortid. Som Hall formulerer det, så har fortiden det med 

at tale til ”os” – især når dette ”os” er en minoritet, der har ligget under for tidligere tiders 

sociale hierarkisering og den her tilhørende brug af kroppen som social 

klassificeringskategori. Med dette udgangspunkt har kulturer og samfundsgrupper, der 

tidligere blev regnet for at være primitive eller mindre udviklede, gennem fortællingen kunne 

positionere deres kulturelle identitet i forhold til hinanden, men i høj grad også i forhold til den 

kultur, der tidligere havde haft magtpositionen til at kunne bestemme deres indplacering i 

racehierarkiet.48  

 

Som følge af, at UNESCO og multikulturalismen gjorde det politisk ukorrekt at sætte 

lighedstegn mellem det fremmede og det mindre udviklede, fik de tidligere ”primitive” kulturer 

nu krav på anerkendelse af deres fortælling og fortolkning af historien. Herved blev 

rammerne og mulighederne for identitetsdannelse betydeligt udvidet. At mulighederne også 

blev udnyttet afspejler sig i, at antallet af ”kulturelle grupperinger” og ”etniske identiteter” i 

sidste halvdel af det 20. århundredet steg så markant, at den engelske historiker Eric 

Hobsbawm (1917-2012) i 1995 betegnede udviklingen som en ”kulturel revolution”. I den 

forbindelse bemærkede Hobsbawm ligeledes, at når disse grupperinger lod fortiden tale 

tilbage til deres ”os”, resulterede det paradoksalt nok ofte i, at de nye identiteter fik 

tankevækkende lighedspunkter til 1800-tallets nationale identiteter i form af en tilsvarende 

                                                      
47 Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, in Theorizing Diaspora: Keyworks in Cultural Studies, red. 
Jana Evans Braziel, Anita Mannur, (Bodmin: Blackwell, 2003), s. 233-247. 
48 Ibid. 
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fasthed, eksklusivitet og lukkethed overfor andre grupperinger.49 Lignende iagttagelser er 

gjort ud fra amerikansk perspektiv, hvor man blandt andet med begrebet ”Balkanisering” har 

fremhævet det problematiske i, at de enkelte minoriteters fællesskab og stolthed er funderet i 

deres anderledeshed frem for i et større samfundsmæssigt fællesskab.50  

 

Med UNESCO og multikulturalismens velmenende intentioner bag opgøret med den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme åbnedes der som en anden Pandoras æske op for 

en endeløs række af identitets- og kulturproblematikker. Hvad der var tiltænkt at fungere som 

problemknuser, viste sig altså paradoksalt nok at være lige så meget en problemmager. 

Spørgsmålet er så, hvordan det gik til, at de ”etniske” identiteter fik lighedstræk med de 

nationale identiteter som de i flere tilfælde søgte at adskille sig fra.   

 

En mulig forklaring kan findes i forlængelse af Goffmans førnævnte problematisering af 

stigmaets politisering. I den forbindelse påpeger han, at der opstår et gensidigt 

afhængighedsforhold mellem den stigmatiserede og den stigmatiserende, hvorigennem 

begge grupper får en identitet og status igennem den anden. Med det kulturrelativistiske 

moralkodeks for klassificeringer af mennesker og kulturer skabtes en lang række 

offergrupper af mennesker og samfund, der kunne hævde at have ligget under for den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes dehumaniserende klassificeringskategorier. At de 

på en eller anden måde havde været offer herfor synes indiskutabelt, men netop af samme 

årsag blev den nationalvidenskabelige forståelsesrammes klassificeringskategorier et vigtigt 

grundlag for, at ”etniske” identiteter med multikulturalismens normsæt kunne rejse krav om 

anerkendelse og tolerance. Multikulturalismens status som garant for de ”etniske” identiteters 

samfundsmæssige anerkendelse hænger på den måde uløseligt sammen med det nationale 

fællesskab og dets identitet. Dette på engang symbiotiske og antagonistiske forhold afspejler 

sig i, at essensen i den multikulturelle ideologis grundlag for de ”etniske” identiteters 

anerkendelse og deres forhold til det nationale fællesskab, kan fremstilles i en række binære 

oppositioner, hvori det etniske vs. det nationale bliver det samme som kulturel heterogenitet 

vs. kulturel homogenitet; antiracist vs. racist; antidiskrimination vs. diskrimination; kulturel 

berigelse vs. kulturel konflikt; lighed vs. ulighed; respekt vs. disrespekt; ”åben” vs. ”lukket”; 

tolerance vs. intolerance.  

 

                                                      
49 Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The short Twentieth Century 1914-1991, (London: Abacus, 1995). 
50 Jf. Christopher Lasch, Eliternes oprør – og forræderi mod demokratiet, (Højbjerg: Hovedland, 1996); 
Richard Rorty, Achieving our Country: Leftist thought in twentieth-century America, (London: Harvard 
University Press, 1997). 
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Ifølge den svenske socialantropolog Aje Carlbom (1961-) er ovenstående dikotomiske 

opstilling således en skabelon for, hvorledes det multikulturelle tankesæt konstituerer en 

”kulturel” eller ”etnisk” identitet i opposition til en national majoritetskultur.51  I det perspektiv 

kan der trækkes en parallel til Goffmans ovennævnte afhængighedsforhold, idet minoriteter 

får deres identitets eksistensberettigelse positivt bekræftet ved at spejle sig i den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes optik. Ud fra en sådan spejling baserer etnicitet 

sig ofte omkring samme omdrejningspunkter som de nationale identiteter så som familien, en 

social arbejdsdeling, sprog, religion og en fælles historie, hvis kulturelle indehold ofte 

forankres i et andet geografisk område end det minoriteterne befinder sig i.52 Trods de 

principielle ligheder så fremstår de etniske gruppers forskellighed og levevis, ifølge Carlboms 

ræsonnement, i multikulturalismens optik per definition som en berigelse af det nationale 

majoritetssamfund, hvorfor enhver modstand mod udfoldelse af etnisk levevis vil kunne 

anskues som et udslag af majoritetssamfundets manglende respekt, chauvinisme og 

intolerance.  

 

At der med multikulturalismens identitetsdannelser mest af alt har været tale om en slags 

kopi af de nationale identitetsdannelser blot med omvendt fortegn, afspejler sig ligeledes i 

måden kroppen inddrages i politiseringen af den pågældende identitet. Det var eksempelvis 

denne automatiske indlemmelse i et ”vi”, der var funderet i den fysiske anderleshed og den 

her tilhørende offerrolle, som Coleman Silk indledningsvist ville og var i stand til at løsrive sig 

fra i kraft af hans lysere hudfarve. Netop brugen og iscenesættelse af kroppen, det være sig 

fremhævningen af ydre tegn som hudfarve, langt skæg, rastafasikrøller, diverse 

beklædningsgenstande eller madkultur, har i multikulturelle identitetsdannelser ofte udgjort et 

omdrejningspunkt til at understrege den enkelte identitets etniske ophavs autenticitet såvel 

som dens politiske dagsorden.53 Herved er kroppen indgået som en central del i opbygning af 

diverse gruppers identitetspolitik, som et effektivt medie til at kommunikere etnisk såvel som 

kulturel særegenhed. 

 

Det vil sige at den nationalvidenskabelige forståelsesramme konstituerede det fremmede 

gennem kroppen, ligesom det multikulturelle tankesæt har gjort det muligt at inddrage 

kroppen til at konstituere en egen etnisk gruppe med tilhørende identitet. Set i det lys 

lykkedes det UNESCO og multikulturalismen både at komme den hierarkiske tankegang til 

                                                      
51 Aje Carlbom, The Imagined versus the Real Other Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden, Lund Monographs in Social Anthropology, 2003, lokaliseret d. 8.12.2010, 
www.mah.se/upload/HS/Forskning/Dokument/CARLBOM.PDF 
52 John Rex, “The Fundamentals of the Theory of Etnicity”, in Making Sense of Collectivity: Ethnicity, 
Nationalism and Globalization, red. Sinisa Malesevic & Mark Haugaard (London: Pluto Press, 2002), s. 88-
121. 
53 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt, (2008), s. 286-289. 

http://www.mah.se/upload/HS/Forskning/Dokument/CARLBOM.PDF
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livs og at få udvidet de generelle samfundsmæssigt gældende normalitetsparametre. På den 

anden side må det siges, at enhedstanken om menneskehedens grundlæggende 

singularitet, til trods for at UNESCO gentagne gange fremhævede denne, ikke har haft den 

store gennemslagskraft. I de multikulturelle identitetsdannelsers søgen efter særegenhed var 

enhedstanken selvsagt ikke så givtig og anvendelig som fremhævelsen af egenart og 

forskelligheder. Som et svar på hvordan de etniske identiteter fik lighedspunkter med de 

nationale identiteter, kan man derfor pege på, at resultatet af efterkrigstidens opgør med den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes sociale klassificeringskategorier af mennesker og 

kulturer som sådan ikke blev et endegyldigt opgør, men nærmere en yderligere parcellering 

af selv samme kategorier. 

 

Denne antagelse synes understøttet af, at der i reaktionerne på forskelligheder og afvigelser 

indenfor den enkelte ”etniske” eller ”kulturelle” identitet ofte forekommer lighedspunkter med 

de nationale identiteter. Som noget af et kuriosum, påpeger Jens-Martin Eriksen (1955-) og 

Frederik Stjernfelt (1957-) i lighed med Hobsbawm, at der trods multikulturalismens hyldest til 

diversitet ikke har været levnet megen plads til udvikling af sammensatte hybride kulturer og 

identiteter. På samme måde som Gravlund klassificerede jøder som udanske, trods deres 

beherskelse af det danske sprog, mangler hybridkulturer- og identitetsdannelser, ifølge 

multikulturalismens optik, autenticitet, kulturel forankring og er derfor uden etnisk ægthed.54 

Alt imens etniske identiteter påberåber sig at være en ubetinget berigelse, kan deres intense 

identitetsdyrkelse og insisteren på egenart, munde ud i hvad der er blevet kaldt en kulturel 

”forbening”. Det vil sige en tilstand hvori en etnisk identitet kan fremstå ligeså hård og 

uimodtagelige overfor diversitet og forandring, som det majoritetssamfund der anklages for at 

udvise kulturel chauvinisme.55 

 

Med gennembruddet for UNESCO og multikulturalismens optik kom den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes racebegreb og dets hierarkiske 

klassificeringskategorier til at fremstå som politisk ukorrekte, og dermed mistede 

kategorierne en væsentlig del af deres anvendelighed til at forklare og bedømme 

forskelligheder. Med racebegrebet sat på sidelinjen blev der givet plads til at ”etniske” og 

”kulturelle” identiteter kunne tage over, og med dem blev mangfoldighed og forskellighed 

fremstillet som ubetinget positive kategorier. Hvor forskelligheder tidligere havde kunnet 

diskuteres og bedømmes ud fra den nationalvidenskabelige forståelsesrammes hierarkiske 

kategorier, blev forskelligheder gjort til et indiskutabelt gode med henvisning til, at der var 

tale om et udtryk for en ”kulturel” eller ”etnisk” identitet med et stående krav om anerkendelse 

                                                      
54 Ibid. 
55 Jf. John Rex (2002).   
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og tolerance. Fokus på forskellighederne forsvandt således ikke med multikulturalismens 

kommen, snarere tværtimod styrkede den kroppens funktion som medie for kommunikation 

af etnicitet, identitet og kulturelt tilhørsforhold.  
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11.  Synsbedrag 

 

Jeg er ikke nervøs, sagde hun. Han smilede. Hvorfor sagde hun det så? Hun 

tænkte lidt. Fordi jeg burde være det, svarede hun. For at køre så langt, og for 

at køre så langt med nogen, jeg på en måde slet ikke kender. Han lagde sig 

ud i overhalingsbanen. Det er mærkeligt, sagde hun, at vide så meget om en 

jeg aldrig har set. Han svarede, at han også kun havde fortalt hende så meget 

om sig selv, fordi hun ikke kunne se ham. Hun nikkede. Det var derfor, hun 

selv havde turdet fortælle. Fordi hun ikke kunne se ham og derfor var afskåret 

fra at danne sig indtryk af, hvordan han så på hende. [...] De var tæt på 

hinanden og dog adskilte, og måske kunne de kun komme så tæt på, fordi de 

var henvist til ordene alene. Hver især vidste de mere om den anden end så 

mange andre gjorde, men hendes blindhed beskyttede dem begge to. [...] Hun 

slap for at se, hvordan han reagerede på hendes historie, og han kunne selv 

fortælle frit uden at blive forstyrret af et ransagende, medfølende eller 

bebrejdende blik. De følte sig frie, fordi de fortalte uden at bekymre sig eller 

gøre sig forhåbninger om det indtryk, deres fortællinger efterlod.  

Fra Lucca af Jens Christian Grøndahl1  

 

”Som offer kommer du til at føle, at du har ret til det hele, fordi du har så lidt så 

meget”, Ruth Modan, israelsk forfatter, Weekendavisen, 1-8.04.2011. 

 

Når videnskabsmagasinet Science i 2009 viede et helt nummer til opdagelsen af 

Ardipithecus ramidus eller ”Ardi”, som skabningen for nemhedens skyld også kaldes, var det 

blandt andet fordi opdagelsen rykkede ved forestillingen om menneskets ophav og udvikling. 

Ifølge biologer og antropologer var de 4.4 millioner år gamle knoglerester af Ardi dét missing 

link i menneskets udviklingshistorie, som man tidligere havde manglet. Ud fra resterne fandt 

videnskabsmændene grund til at formode, at mennesket nu kunne betragtes som en art, der 

har undergået et selvstændigt evolutionært forløb. Dermed gjorde opdagelsen op med 

forestillingen om menneskets slægtskab med aben, som ellers havde været almindelig 

udbredt i sekulære kredse siden Darwin lancerede sin udviklingsteori.2 

 

                                                      
1 Jens Chrisitan Grøndahl, Lucca, (København: Gyldendals bogklubber, 1998), s. 389-391. 
2 Jf. C. Owen Lovejoy, “Reexamining Human Origins in Light of Ardipithecus ramidus”, Science no. 2, 
October 2009, vol. 326, (2009): s. 74, lokaliseret 10.12.2010, 
http://www.sciencemag.org/content/326/5949/74.short. 

http://www.sciencemag.org/content/326/5949/74.short
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En væsentlig årsag til slægtskabstankens holdbarhed kan med en vis rimelighed tilskrives de 

synlige fysiske ligheder mellem aben og mennesket. Ikke mindst set i lyset af at disse 

overensstemmelser har kunnet overskygge fraværet af en tilsvarende lighed mellem 

mennesket og abens indre organer. Havde de indre, ikke-synlige, lighedstræk været vægtet 

ligeså højt som de ydre lighedstræk, havde vi måske søgt efter slægtskab blandt andre dyr – 

som for eksempel grisen. Lighedstrækkene mellem grisens og menneskets indre organer er 

for længst blevet videnskabeligt dokumenteret. På grund af lighederne har våbenindustrien i 

årevis benyttet svinekød til afprøvning af våben og ammunition,3 mens lægevidenskaben 

transplanterer hjerteklapper fra grise til mennesker.  

 

Når mulighederne for organtransplantation fra grisen til mennesket ikke har ført til 

refleksioner over et eventuelt slægtskab mellem mennesket og grisen, kunne det måske 

være fordi de ydre fænomenologiske forskelle gør tanken absurd. En tilsvarende vægtning af 

de fænomenologiske forskelle synes også at gøre sig gældende, når det drejer sig om 

kroppens rolle i den sociale klassificering af menneskers ophav og tilhørsforhold. For lige så 

svært det er at forestille sig, at mennesket skulle stamme fra grisen, ligeså svært har det 

tilsyneladende været at give slip på den kropslige identifikation af det danske, som lå 

funderet i den nationalvidenskabelige forståelsesrammes klassifikationskategorier. Derfor 

                                                      
3 Jf. Johs. Nørregaard Frandsen, ”Man slagter da svin. En lille motivhistorie”, Kritik, nr. 130, Gyldendal, 
1997, s. 26-36 

Ardi – sådan som biologer og antropologer mener menneskets urfader eller urmoder har set ud. 
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kan børn, med en kropsudformning der falder udenfor den gængse opfattelse af en danskers 

udseende, uanset hvad generations indvandrere de måtte være, uproblematisk falde under 

betegnelsen ”blandede bolsjer”. Denne forholdsvis snævre kategorisering af mennesket er i 

og for sig ganske tankevækkende eftersom den historiske udvikling af kroppen som social og 

kulturel klassificeringskategori, sådan som den tog fart fra omkring slutningen af 1700-tallet, 

set over en bred kam er gået i retning af større og bredere social anerkendelse.  

 

I borgerskabets kamp om social anerkendelse var iscenesættelsen og beherskelsen af 

kroppen et væsentligt element i deres bestræbelser på at tilnærme sig adelen og samtidig 

distingvere sig fra de lavere sociale klasser. Kroppens funktion som social grænsedrager 

blev yderligere udvidet i takt med, at det nationale og videnskabelige vokabular satte sig på 

den samfundsmæssige dagsorden og herigennem definerede den kropslige udformning som 

social klassificeringskategori. Heri blev rammerne for kroppens kommunikerende muligheder 

sammensat af nationale idealbilleder, videnskabeligt baserede udviklingsteorier og 

positivistiske målemetoder. Takket være denne kombination blev det muligt at aflæse den 

menneskelige ånd ud fra kroppen og enkelte individer såvel som hele samfund kunne 

indplaceres på udviklingslinjen mellem dyr, vilde og civiliserede mennesker.  

 

Således blev der med den nationalvidenskabelige forståelsesrammes idealiserede forestilling 

om den hvide mands krops- og åndsnormalitet skabt grundlag for en almen gældende 

kategori af et “os” forstået som “vores slags mennesker”. Sammenlignet med henholdsvis 

adelens og borgerskabets brug af kroppen som sociale grænsedrager var der med det 

nationalvidenskabelige ”os” tale om en klassificeringskategori, der tilstræbte et bredere 

socialt spektrum. Bredere i den forstand at den leverede grundlaget for en åndelig og fysisk 

skoling af lavere sociale klasser ud fra intentioner om, dels at fremme deres parathed og 

derigennem den danske nations overlevelsesevne, dels at få dem til at fremstå som værdige 

repræsentanter for selv samme nation. Den nationalvidenskabelige forståelsesramme fik 

med andre ord ”opgraderet” de lavere sociale klasser. Herved blev kroppen som 

klassificeringskategori gjort socialt mere rummelig, ligesom den i Barthe’sk forstand dannede 

grundlag for en mytisk viden til bestemmelse af menneskers ophav som dansk eller 

fremmede.  

 

Den myte, den nationalvidenskabelige forståelsesrammes raceinddelte klassificeringer og 

vurderinger af mennesker og samfund dannede grundlag for, blev med UNESCO efter 1945 

forsøgt ændret og udvidet – hvad der et langt stykke hen ad vejen også lykkedes. Problemet 

med UNESCO’s tilgang til klassificeringskategorierne var imidlertid, at der både blev talt om 

menneskehedens universelle karakter i form af fælles ophav og om mangfoldigheden af 
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kulturelle identiteter med krav på anerkendelse af deres særegenhed. Som det fremgik af 

ovenstående har mangfoldighedernes krav på anerkendelse vist sig at have den største 

tiltræknings- og gennemslagskraft. Uanset hvordan følgevirkningerne heraf tolkes, ændrer 

det ikke ved, at UNESCO leverede et afgørende bidrag til den moralske degradering af selve 

racebegrebet og dets hierarkisering af racernes særlige karakteristika. Hermed blev 

videnskabelige mentale og værdimæssige vurderinger baseret på fysiske forskelligheder 

bandlyst, og i det perspektiv banede UNESCO som institution en betydelig del af vejen for 

multikulturalismens gennembrud. Et gennembrud, hvor der med fokus på en 

sammenblanding af etnicitet, kultur og identitet blev åbnet op for en uendelig bred vifte af 

sociale klassificeringskategorier, hvormed diverse minoriteter kunne påberåbe sig det øvrige 

samfunds anerkendelse af og respekt for lige præcis deres kultur.  

 

Sammen med gennembruddet for multikulturalismens tankesæt kom det til et 

bemærkelsesværdigt rolleskifte blandt feltets aktører. Efterhånden som multikulturalismens 

udbredelse skabte større rum for de enkelte etniciteter og kulturers udfoldelsesmuligheder, 

gled antropologerne, der indtil da havde besiddet sandheden om ”de andre”, længere ud i 

feltets periferi. En central del af de etniske og kulturelle identiteters opblomstring var som før 

nævnt den enkelte identitets historiske fortælling. Med dette fokusskifte blev den sandhed og 

fortælling om ”de andre”, som antropologerne tidligere havde haft mere eller mindre monopol 

på, mindre interessant. Fortællingen om ”de andre” blev med multikulturalismen afløst af 

fortællingen om ”os” – forstået som den enkelt etniske, kulturelle og nationale identitet. 

Denne fokusforskydning afspejler sig i en vis forstand ved, at antropologerne har måttet vige 

pladsen på den multikulturelle scene til fordel for fortællere – præster, journalister, forfattere 

og historikere – som i langt de fleste tilfælde har gjort sig til de respektive identiteters 

talsmænd. Set ud fra et dansk perspektiv kan som eksempel nævnes præsterne; Søren 

Krarup (1937-), Jesper Langballe (1939-) og Sørine Gotfredsen (1967-); journalisterne: Lars 

Hedegaard (1942-), Rune Engelbrecht (1967-) samt forfatterne; Jens-Martin Eriksen og Helle 

Merete Brix (1959-).   

 

En følge af multikulturalismens moralske nyorientering, som næppe indgik i UNESCO’s 

oprindelige overvejelser over racebegrebet, var, at accept af forskelligheder blev et politisk 

og juridisk anliggende. I takt med etniske og kulturelle identiteter ad den vej kunne gøre krav 

på anerkendelse, fremkom der nye konfliktflader. Som noget af et paradoks har udviklingen 

af det flerkulturelle samfund vist, at efterhånden som spektret for social anerkendelse er 

blevet udvidet, er grænserne mellem diverse identiteter blevet stadig skarpere trukket op. 

Trods udvidelsen af det sociale anerkendelsesspektrum må UNESCO’s oprindelige hensigt 

om at ændre menneskets tankegang i en mere inkluderende retning siges at være kommet 
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på et sidespor. Et sidespor hvor det multikulturelle tankesæts krav om rettigheder og 

anerkendelse, har skabt en så stor kløft mellem etniske og nationale grupperinger, at 

bestræbelserne på at skabe kulturel integration snarere synes at have ført til kulturel 

segregation. 

 

Enhedstanken, som UNESCO slog til lyd for i begyndelsen af 1950-erne, har som et 

alternativ til kravet om rettigheder og anerkendelse af kulturelle minoriteter, haft vanskelige 

udbredelsesvilkår. Men måske kan projekter som, ”The Human Family Tree – Migration 

Stories” lanceret af tidsskriftet National Geographic i 2009, puste nyt liv i enhedstanken. 

Projektet betegnes som et ”genografisk” projekt, hvilket vil sige, at det er baseret på en 

inddeling af menneskets gener i såkaldte ”haplotyper” og ”haplogrupper”. Betegnelsen 

stammer fra den molekylære evolutionsteori, hvor haplotyper henviser til de genetiske 

enkeltbasevariationer, der gennem y-kromosomerne og mitokondrie-dna’et nedarves fra den 

mandlige og kvindelige slægtslinje. Fælles for haplotyperne er menneskets afrikanske ophav, 

men som følge af vores urforfædres vandring har de oprindelige gener muteret i takt med 

miljøforandringerne og det er disse, som kan spores i enkelbasevariationerne. Ved at 

gruppere disse variationer, eller genmutationer om man vil, har det været muligt at indkredse 

haplotypernes geografiske ophav og vandring.  

 

Ud fra den viden tilbyder projektet at kortlægge ens genetiske migrationshistorie gennem en 

dna-prøve. For deltagerne gives der på projektets hjemmeside endvidere mulighed for at 

offentliggøre deres reaktioner på resultaterne såvel som deres personlige bevæggrunde for 

at deltage. Heraf fremgår det, at kroppens udformning i flere tilfælde spiller en betydelig rolle 

i deltagernes refleksioner over de fundne resultater. Eksempelvis beretter en kvinde, at 

hendes mor kom fra et område tæt på Wales. Moderen havde altid haft en fornemmelse af 

en familiehemmelighed, eftersom hendes bedstemor, med henvisning til deres mørklødede 

udseende, ofte havde omtalt familien som en der ”ikke var som de andre”. Dna-testen 

bekræftede moderens fornemmelse og kunne afsløre, at bedstemoderens 

hemmelighedskræmmeri dækkede over hendes rødder i romafolket. En anden englænder 

skriver om sin far, at faren i kraft af sit lyse hår og blå øjne altid havde beskrevet sig som en 

nordisk type med vikingeaner. Så meget desto mere var sønnen overrasket over, at den 

genetiske sammensætning ikke viste nogen skandinaviske spor overhovedet. Tilsvarende 

overraskelse fik en amerikansk kvinde med afroamerikansk far og indiansk mor, da den 

genetiske undersøgelse viste, at hun var 87% europæere, 8% indianer og 5% afrikaner. Som 

hun udtrykte det, så tog oplysningerne om den sammensætning noget tid at bearbejde for 
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én, hvis identitet indtil da havde været tæt forbundet med at være en mørk afroamerikansk 

kvinde. 4     

 

Hvad der i forbindelse med projektet forekommer tankevækkende er, at dna-resultaterne ikke 

betvivles det mindste. Den videnskabelige sandhedsværdi af dna-forskningen og inddelingen 

af haplogrupperne skal da heller ikke betvivles her, blot er det værd at hæfte sig ved, at 

tilliden til genetikkens videnskabelige validitet i det 21. århundrede tilsyneladende står lige så 

stærkt som raceteoriens hierarkisering gjorde det i det 19. og 20. århundrede. Der hersker 

med andre ord stadig en udbredt tiltro til den viden videnskaben udleder af kroppen, ligesom 

der stadig er en tiltro, til at kroppen rummer en forklaring på vores rødder og ophav. Et andet 

konkret eksempel herpå kom i 2006 til udtryk, da danske og italienske forskere undersøgte, 

hvorvidt der kunne efterspores efterkommere af kimbrernes togt mod Rom omkring år 105 

før vores tidsregning, som Tacitus og Ebbe Kløvedal Reich skrev om. I den forbindelse blev 

der foretaget genetiske sammenligninger mellem nordjyske kimbrer, og hvad der blev 

antaget for at være italienske kimbrer. Undersøgelserne viste dog ingen genetisk forbindelse, 

der kunne bekræfte Tacitus’ beretning.5 

 

Når et projekt som ”The Human Family Tree” kan ses som en potentiel mulighed for en 

revitalisering af UNESCO’s enhedstanke skyldes det, at dets migrationshistorie ikke 

begrænser sig til en enkelt haplogruppe eller etnisk identitets historie, men omfatter hele 

”vores”, menneskehedens, historie. Som hos H.P. Steensby og Thorkild Gravlund går 

projektet tilbage til Cro magnon-manden og neandertalernes tid for at søge en forklaring på 

hvem vi er. Men hvor Steensby og Gravlund brugte disse fortidslevn til at argumentere for 

det danske folks homogenitet og autenticitet, benytter ”The Human Family Tree” levnene til 

dels at vise, hvor begrænset et geografisk område mennesket udspringer fra, dels hvor 

blandet menneskeslægten er. Som sådan sætter projektet en tyk streg under Steensbys 

tanke, som han dog selv forholdt sig noget inkonsekvent til, om, at der ikke kunne tales om 

rene mennesketyper, eftersom alle mennesketyper er ”bastardiserede”.  

 

Endvidere er det bemærkelsesværdigt, at ”The Human Family Tree” giver menneskets 

vandring en anden betydning end hvad der ellers har været comme il faut siden 

oplysningstiden. For Montesquieu og Rousseau var migration ensbetydende med 

nedbrydning af lokalbefolkningens kultur, evner og karaktertræk, ligesom der for de 

                                                      
4 “Migration stories”, National Geographic, lokaliseret d.10.12.2010, http://migration-

stories.nationalgeographic.com/all_stories/ 
5 Jf. Anders D. Børglum et al., “No Signature of Y Chromosomal Resemblance Between Possible 
Descendants of the Cimbri in Denmark and Northern Italy”,  America Journal of Physical anthropology, 
(2007): s. 274-284, lokaliseret d. 13.12.2010, http://vetinari.sitesled.com/cimbri.pdf 

http://migration-stories.nationalgeographic.com/all_stories/
http://migration-stories.nationalgeographic.com/all_stories/
http://vetinari.sitesled.com/cimbri.pdf
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udefrakommende var helbredsmæssige problemer forbundet med at befinde sig i et nyt miljø 

med en anden natur og et andet klima. Migrationens konsekvenser blev med Darwin 

yderligere skærpet, da han til fænomenet tilføjede termer som tilværelseskamp og 

overlevelse. Tilsvarende ræsonnement gav både H.P. Steensby, Thorkild Gravlund og Johs. 

V. Jensen udtryk for i deres overvejelser omkring migration og det danske folks 

karakteristika, når de talte om migrationen som en trussel mod det danske folks homogenitet 

og autenticitet. Der blev kort sagt ikke forventet noget positivt fra det udefrakommende.  

 

Men med ”The Human Family Tree”-projektet er der skabt en åbning for at ændre 

århundreders negative opfattelse af vandring og migration. Ligeledes synes der også at være 

skabt et videnskabeligt belæg for en nivellering af den stræben efter det autentiske og 

homogene, som gennem det 20 århundrede har præget nationale og kulturelle 

identitetsdannelser. Åbningen kommer sig af, at projektets søgen efter rødder ligeså meget 

bliver til en historie om fødder, idet vandringen og det at vi rummer flere steder i vores krop 

netop bliver menneskehedens fællesnævner. I takt med at menneskers gener kan fortælle en 

historie om vandring og bastardisering, er der dannet grundlag for at ophæve den 

modsætning mellem enhed og diversitet som den multikulturelle ideologi har baseret dens 

virke på, da det ikke synes at give nogen mening at tale om diversitet når alle mennesker har 

et sammenbragt geografisk og genetisk ophav. En tilsvarende opmærksomhed på 

vandringen som udgangspunkt for en form for fælles identitet, er i øvrigt ligeledes blevet 

påpeget i forskningsprojektet ”Euroidentities”. Her har man på baggrund af fortællinger 

indsamlet blandt immigranter med forskellige baggrund, søgt at afdække hvorvidt man ved at 

sammenholde de enkelte individers immigrationsfortælling kan tale om en fælles europæisk 

identitet.6  

 

Mens det er uvist hvorvidt sådanne projekter formår at udbrede en eller anden form for 

enhedstanke, så vidner initiativerne om, at diverse identiteter og samfundsmæssige 

kollektiver er foranderlige og osmotiske kategorier. Dog sætter kroppen, og ikke mindst når 

den udgør fundamentet for en identitet, stadig ganske tydelige grænser for hvor osmotisk en 

identitet kan være. Som de indledende eksempler med Coleman Silk og de ”blandede 

bolsjer” viste, indtager kroppen en central position når det kommer til ophav og 

identitetsspørgsmål. Hvor kroppen gennem racebegrebet tidligere blev tæt knyttet til et 

nationalt tilhørsforhold, er kroppen som social klassifikationskategori nu via 

multikulturalismens udlægninger af identitetsopfattelser ofte tæt koblet til en kulturel eller 

etnisk gruppering. Årsagen til denne sammenkobling skal findes i udbredelsen af etniske og 

                                                      
6 Euroidentities, lokaliseret d. 17.12.2010, http://www.qub.ac.uk/sites/Euroidentities/ 

http://www.qub.ac.uk/sites/Euroidentities/
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kulturelle identiteter, som med multikulturalismen tog fart i løbet af 1970-erne. Her blev især 

iscenesættelse af kroppen som et ”token”, eller et tegn, et vigtigt omdrejningspunkt, idet 

graden af autenticitet og ægthed i forhold til det identitetsmæssige tilhørsforhold blev søgt 

udtrykt gennem de ydre tegn kroppen kunne tilføres.7 I bestræbelserne på at udtrykke etnisk 

og kulturel autenticitet og særegenhed blev der således trukket på kroppens egenskab som 

et kommunikativt nulpunkt. Om end der sammenlignet med den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme var tale om et andet udgangspunkt og en anden hensigt, så betød det, at 

egenkroppens udformning og dens iscenesættelse forblev et vigtigt objekt som social 

klassificeringskategori indenfor rammerne af multikulturalismen.  

 

Så længe det multikulturelle tankesæt og dets tilhørende logik for iscenesættelse af kroppen 

sætter dagsordenen for hvordan etniske og kulturelle identiteter diskuteres, vil ”The Human 

Family Tree”-projektet sandsynligvis kun have en begrænset gennemslagskraft. I den 

sammenhæng forekommer en agitation for projektets enhedstanke yderligere vanskeliggjort 

ved, at der med haplogrupperne skal overbevises om et ophav og tilhørsforhold, som ikke er 

synligt for det blotte øje. Omvendt kunne der i denne svaghed måske ligge en vis styrke, idet 

resultaterne netop viser, at kroppen som token ikke altid rummer den historie man 

foranlediges til at tro eller mener at kunne aflæse. Skinnet kan med andre ord bedrage, 

sådan som det var tilfældet hos Coleman Silk. Men hvorvidt projektet vil kunne blotlægge 

dette ”synsbedrag” og gøre op med den værdiladning af de kropslige forskelligheder, som 

gennem århundreder har udgjort en omskiftelig men ikke desto mindre rød tråd i den 

europæiske social- og idehistorie, må tiden vise.   

 

I mellemtiden kan det fastslås, at selvom kroppen er sluppet ud af raceteoriernes 

hierarkiserende klassifikationskategorier og trods dna-forskningens redegørelse for vores 

fælles ophav, så fungerer den stadig som en vigtig social klassificeringskategori til 

bestemmelse af menneskers identitet og kulturelle tilhørsforhold. Funktionen som det tavse 

medie, der kommunikerer et ”os” og ”de andre”, er med andre ord ikke elimineret – blot 

indholdsbestemt ud fra et bredere socialt og kulturelt spektrum. Den udvidelse har som 

nævnt ikke ført til en større samfundsmæssig inklusion af kulturel diversitet, og som der 

følgende vil gives eksempler på, har der de seneste par år rejst sig en bred debat om 

multikulturalismens rolle som det idemæssige grundlag til at fremme integration og 

samhørighed.  

 

                                                      
7 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt, (2008), s. 286-289. 
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Ud fra en dansk kontekst har blandt andre kulturforskeren Kasper Støvring (1973-) 

argumenteret for, at multikulturalismen som ideologi gør det muligt for ekstreme religiøse 

kræfter, hvormed han primært mener islam, at underminere det danske samfunds 

sammenhængskraft. Her er Støvring på linje med til dels oplysningsfilosofferne, men særligt 

Gravlund, når han betragter sammenhængskraften som et sæt værdier, normer og 

adfærdsmønstre, der ligger funderet i en national kultur, skabt på baggrund af århundredes 

bearbejdning af en altovervejende homogen dansk kultur. Multikulturalismens underminering 

viser sig eksempelvis, når den nationale kulturs indforståede opfattelse af hvordan man 

omgås hinanden, gebærder og organiserer sig på i det offentlige rum stilles til diskussion. 

Således ser Støvring diskussioner om kønsopdelt badeforhold i svømmehallerne, maden der 

tilbydes i de offentlige institutioner, bederum i offentlige bygninger etc. som udtryk for, at den 

nationale kulturs sammenhængskraft er under pres fra udefrakommende kulturer. Støvring 

nærer i den sammenhæng heller ingen tillid til de politiske intentioner om at udvikle et 

fredeligt flerkulturelt samfund, da den social ingeniørkunst efter hans overbevisning ikke kan 

opveje de problemer og konfrontationer som udspringer af fundamentale kulturforskelle.8 At 

Støvring er på linje med tidligere tiders fremstilling af det udefrakommende som værende en 

trussel mod det bestående samfund, understreges endvidere når han betegner 

multikulturalismens ligestilling af kulturers værdier og normer, som ”en gift for et 

tillidssamfund”, der, hvis den uhindret for lov til at forsætte, med tiden vil ”betyde døden for 

de vestlige samfund.”9  

 

Som det var tilfældet hos Gravlund giver også Støvring indtryk af at lade sine samtids- og 

fremtidsperspektiver lede af et sæt idealiserede billeder af fortiden, når han baserer sin kritik 

på en præmis om den danske nationalkultur som værende en historisk udviklet organisme 

med en altovervejende fast og homogen sammensætning. I Støvrings optik ses der bort fra 

den danske flerkulturelle og flersproglige historie – i hvert fald for så vidt at den ikke nævnes 

med et ord – og derved ser han bort fra, at den nationale kulturs værdier og homogenitet 

som han henviser til, tager udgangspunkt i 1864 og set i et historisk perspektiv altså er af 

forholdsvis nyere dato. På den baggrund forekommer hans brug af historien noget eklektisk 

og primært som et redskab, der skal understøtte hans kritik af de udfordringer det 

flerkulturelle samfunds foranderlighed stiller den nationale kultur og dens institutioner.  

 

Som en reaktion på Tysklands integrationsproblemer kom det til en tilsvarende kritik af 

multikulturalismens ligestilling af kulturer, da den tyske forbundskansler Angela Merkel 

(1954-) i 2010 erklærede, at multikulturalismens ide om kulturernes harmoniske 

                                                      
8 Kasper Støvring, Sammenhængskraft, (København: Gyldendal, 2010), s. 129-137. 
9
 Ibid., s. 151 



148 
 

sameksistens var en stor fejltagelse.10 Merkel undlod ved den lejlighed at konkretisere dens 

fejlslag, ligesom hun heller ikke fremstillede et alternativt løsningsforslag til de kulturelt 

betingede problemstillinger.  

 

Det gjorde til gengæld det engelske tidsskrift Prospect Magazine, som i et temanummer, 

ligeledes i 2010, satte den multikulturalistiske ideologis problemstillinger i fokus. I den 

forbindelse blev opmærksomheden rettet mod offerrollen, som ligger mere eller mindre 

implicit i multikulturalismens politisk korrekte tilgang til minoritetsspørgsmål. Nærmest som 

en genfortælling af historien om Coleman Silk lød kritikken, at offerrollen fastlåser minoriteter 

i en forestilling om, at fysisk anderledeshed er ensbetydende med at være offer for 

majoritetens undertrykkelse. Ræsonnementet har ikke kun været fremført af 

minoritetsgrupper, men har også haft stor udbredelse blandt repræsentanter fra 

majoritetskulturen. Eksempelvis er det kommet til udtryk, når eksperter og offentlige 

institutioner har søgt en forklaring på, hvorfor der er en overrepræsentation af børn med 

indvandrerbaggrund, som klarer sig dårligt i skolen. Her lyder svaret ofte, at problemet ikke 

bunder i børnenes evner eller kulturelle baggrund, men derimod i lærernes diskriminerende 

behandling af børnene. Netop den forklaring fremføres som et eksempel på, hvordan 

multikulturalismens tankesæt skaber flere problemer end den løser, når dens logik nærmest 

per automatik gør minoritetsgruppers børn til ofre for institutionel racisme. Problemet ved på 

den måde at behandle minoritetsgrupper som ofre er, at det øger chancen for at de før eller 

siden også vil opfatte sig som sådan. Dermed styrkes deres antagelse af, at de holdes uden 

for majoritetskulturens system og samfund, ligesom det fjerner forældrenes ansvar for 

børnenes skolegang såvel som børnenes incitament til at uddanne sig.11  

 

I forlængelse heraf er der blevet argumenteret for, at det ikke længere giver mening at tale 

om institutionel racisme i de offentlige engelske institutioner, da personalesammensætningen 

i vid udstrækning afspejler samfundets mangfoldighed. Når diversitet i forhold til race, 

kropsudformning og kulturelle karakteristika er blevet almindeliggjort indenfor de offentlige 

institutioner, er der også grund til at antage, at diverse forskelle spiller en stadig mindre rolle i 

forhold til institutionernes behandling af det enkelte individ. Til at fremme den udvikling 

yderligere, udgør den multikulturalistiske ideologi imidlertid en hæmsko, da den i stedet for at 

hjælpe minoriteter fastlåser dem i deres sociale vadested ved at forklare manglende social 

mobilitet med undertrykkelse og samfundsmæssig udelukkelse som følge af deres 

                                                      
10  Jf. Tarek Omar, “Merkel erklærer multikulturalismen for død”, Politiken, d. 18.10.2010. 
11

 Jf. Tony Sewell, “Master class in victimhood”, Prospect Magazine, Oct. 2010, Issue 175, (2010): s. 33-34. 
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anderledeshed.12 På den baggrund kunne der peges på, at det er takket være 

multikulturalismen, at modsætninger og problemstillinger mellem samfundets grupperinger er 

tæt forbundet med øjet og kroppen - altså de visuelle forskelle.  

 

Samme problemstilling henviste den engelske premierminister David Cameron (1966-) 

implicit til, da han i februar 2011 i en tale fokuserede på terrorisme, ekstremisme og forholdet 

mellem islam og den vestlige verden. Heri pegede han i lighed med sin tyske kollega Merkel 

på multikulturalismens fejlslagne kurs, når han argumenterede for, at multikulturalismen 

havde fordret til segregation og fundamentalisme frem for integration af samfundets kulturelle 

identiteter. Ved den lejlighed antydede han, at kroppens udformning havde sat rammer for 

hvilken kritik der blev rettet mod de forskellige samfundsgrupper. Således var det ifølge 

Cameron uproblematisk at fordømme en hvid, højreradikal fascists synspunkter, men en 

tilsvarende fordømmelse af radikale udsagn fra en ikke-hvid var derimod forbundet med en 

vis tilbageholdenhed endsige frygt. Frygten havde efter hans opfattelse ført til for få og for 

vage fordømmelser af overgreb mod kvinders rettigheder indenfor visse samfundsgrupper, 

hvilket han opfattede som et udtryk for, at det engelske samfund havde givet køb på 

fundamentale demokratiske værdier. Som modtræk til diversitetens opløsning af 

sammenhørighed og værdier var det ifølge Cameron derfor nødvendigt at skabe; ”a clear 

sense of shared national identity that is open to everyone.”13 

 

Når Cameron i sin kritik af de multikulturelle problemstillinger ikke sætter tingene 

unødvendigt på spidsen, siger hans forsigtighed noget om hvor følsom debatten er. Af 

samme årsag kan det også forekomme lidt uklart, hvad hans egentlige anke mod den 

multikulturelle ide er. Men ser man på hans udsagn om udeblivende reaktioner på rabiate 

handlinger og udtalelser, kunne det tolkes som et udtryk for, at multikulturalismen har gjort 

kroppens udformning til et afgørende omdrejningspunkt for det enkelte individs deltagelse i 

en demokratisk diskussion af almene samfundsforhold. Om end han ikke siger det direkte, så 

forstås det, at kroppens udformning sætter nogle grænser, for hvem der kan sige hvad, for 

hvem der kan kritiseres for rabiate synspunkter og hvem der ikke kan. Det er muligt, at 

Cameron har en pointe når det gælder forholdet mellem kroppens udformning og 

manøvrerummet for offentlige udtalelser. Men ser man talen i dens helhed, må Camerons 

grundlæggende kritik af migration og mangfoldighed dog samtidig siges at ligge på linje med 

                                                      
12 Jf. Munira Mirza, “Rethinking race”, Prospect Magazine, Oct. 2010, Issue 175, (2010): s. 31-32; Mike 
Phillips, “How Multiculturalism fails immigrants”, Prospect Magazine, 22.09.2010, lokaliseret d. 
14.12.2010, http://www.prospectmagazine.co.uk/2010/09/how-multiculturalism-fails-immigrants 
13 David Cameron, “PM’s speech at Munich Security Conference”, lokaliseret d. 05/02-2011,  
http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-
security-conference-60293 
 

http://www.prospectmagazine.co.uk/2010/09/how-multiculturalism-fails-immigrants/
http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-security-conference-60293
http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-security-conference-60293
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tidligere tiders opfattelse af det udefrakommende som værende en potentiel trussel mod den 

”oprindelige” befolkning og det bestående samfund. 

 

I det perspektiv synes der i kritikken af multikulturalismen at vise sig en pendant til den 

”orden – grænseoverskridelse – kaos – genetablering af orden”-cyklus, som blev nævnt i 

forbindelse med kildernes forhold til de idealiserede forestillinger af det traditionelle samfund 

og den moderne samfundsudvikling. Også i kritikken af multikulturalismen fornemmes en 

opfattelse af perioden inden multikulturalismens gennembrud som værende en periode, hvor 

et homogent og sammenhængende samfund var præget af social ro og orden. Kaos opstod, 

da migrationen forøgede samfundets kulturelle minoriteter, der efterfølgende med 

multikulturalismen krævede anerkendelse og rettigheder. Nu er det så, at den nationale 

identitet betragtes som midlet, hvormed minoritetskulturer skal assimileres for herved at 

genetablere en form for orden i al diversiteten. 

 

I lyset af den konsensus der hersker omkring den skeptiske opfattelse af migration og 

mangfoldighed, må det være på sin plads at spørge, hvorvidt den til tider heftige kritik af 

multikulturalismens tankesæt kan siges at være berettiget. Hvis man ser UNESCO’s 

oprindelige kulturrelativistiske tanker om opfattelser og vurderinger af kulturforskelle som 

grundlaget for multikulturalismen, så var der som udgangspunkt ikke tale om et tankesæt, 

der var skabt til at integrere kulturelle modsætninger. Snarere var der tale om et tankesæt 

der, som konsekvens af de nationale kræfters hierarkiserende og ekskluderende tendenser, 

var tænkt som et udgangspunkt for, hvordan mødet og formidling af mødet med det 

fremmede kunne afvikles fredeligt og ligeværdigt. Hertil opstillede UNESCO en række 

kriterier for, hvordan det fremmede kunne præsenteres og beskrives. Disse kriterier, som 

siden hen dannede grundlaget for multikulturalismen, tog udgangspunkt i den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes klassificeringskategoriers beskrivelser af det 

fremmede. Og måske er dét en af de væsentligste årsager til flere af de problemstillinger, 

som er fulgt i kølvandet på multikulturalismens udbredelse.  

 

For med den baggrund blev multikulturalismens tankesæt konstrueret til at beskytte de 

kulturer, der på den ene eller anden måde havde ligget under for kategoriernes logik. 

Hermed havnede man i Goffmans førnævnte afhængighedsforhold mellem den 

stigmatiserede og den stigmatiserende, hvor den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

klassificeringskategorier blev fundamentet for diverse minoriteters identitetsdannelse. Derfor 

har det også for minoriteterne været tilsvarende vanskeligere at opgive den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes kategorier, da det ville være ensbetydende med 

at opgive offerrollen og den tilhørende identitet – sådan som Coleman Silk gjorde det.  
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Hvorvidt det forholder sig sådan indenfor de enkelte minoriteter, forelægger der her ikke 

noget kildemæssigt belæg for at be- eller afkræfte. Ikke desto mindre synes det, som det 

fremgår af Ruth Modans (1966-) ovenstående citat, uomtvisteligt, at offerrollen til stadighed 

har en betydelig integrerende tiltrækningskraft indenfor de enkelte minoriteter – og måske 

sågar også blandt samfundets majoritetsgruppe. Det indtryk kan man i hvert fald få, hvis man 

følger Camerons formodning om, at kroppens udformning spiller en indflydelse på 

majoritetsbefolkningen tilbageholdenhed med kritik af minoriteters kulturelle sædvaner. Som 

sådan nægtes majoriteten ikke retten til at benytte sig af ytringsfriheden, og i den forstand 

kan de ikke siges at være undertrykte, men eftersom de afstår sig retten til at ytre sig af frygt 

for eventuelle repressalier fra minoriteter bliver majoriteten et ”allerede-offer”. Følger man det 

ræsonnement kan kroppen i multikulturalismens optik altså siges at være blevet et symbol på 

individets og minoritetens lidelser såvel som for majoritetens frygt. Kroppens funktion som 

udgangspunkt for individets placering i samfund er således ingenlunde blevet mindre i takt 

med, at samfundet går i retning af stadig større diversitet og mangfoldighed. Snarere synes 

der med multikulturalismens ideologi at være fremkommet en magt til at definere 

menneskets forskelligheder, der i flere tilfælde kan minde om det undertrykkende 

formynderskab overfor det enkelte individ, som religionen udøvede før oplysningstankernes 

gennembrud.14 

 

På den baggrund er det problematiske ved multikulturalismen, at den som ide har vist sig 

særligt egnet til at skabe ofre og som sådan er ideologien vel også oftest blevet brugt. 

Offerrollen har som et identitetsskabende omdrejningspunkt vist sig så velegnet, at der i 

kulturernes kamp ikke har været levnet nogen nævneværdig plads til den universelle 

opfattelse af mennesket som UNESCO i første instans slog til lyd for. Den universelle 

menneskeopfattelses ringe betydning i en samfundsmæssig integration af samfundets 

diversitet ses ligeledes i den engelske premierministers opråb om behovet for at frembringe 

en ”clear shared identity”. Når der fra højeste politiske sted udtrykkes et sådant behov for en 

tydelig fælles identitet kan det altså ses som en konsekvens af, at multikulturalismen ikke har 

kunnet udgøre et alternativ til den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

klassificeringskategorier. Tværtimod synes disse kategorier at have legitimeret fundamentet 

for efterkrigstidens identitetsdannelser, hvorfor kroppen som formidler af identitet, kultur og 

ophav er forblevet nogenlunde den samme gennem det 20. århundrede.  

 

                                                      
14 Jf. Tzvetan Todorov, (2011). 
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I det afsluttende kapitel, ”Fin de siècle”, sammenligner Henrik Jensen i Ofrets århundrede det 

moderne storbymenneske med De tre aber – ikke se, ikke høre, ikke tale. Ifølge Jensen 

værdiger storbymennesker ikke hinanden et blik af ængstelighed for at tiltrække sig ”de 

andres” truende opmærksomhed. Som potentielt offer vælger storbymennesket derfor ikke at 

tale, ikke at høre, ikke at se, alt imens der holdes et vågent øje med alt og alle.15 Synet og 

det synlige er med andre ord forbundet med en potentiel risiko, som det moderne 

storbymenneske dagligt forholder sig til – ikke mindst i forhold til konfrontationer med 

kulturelle undertoner. Om disse ville aftage i styrke, hvis kroppen blev frigjort fra denne 

formidlingsfunktion, kan der selvsagt kun gisnes om. Dog giver historien om Lucca, 

hovedpersonen i Jens-Christian Grøndahls (1959-) roman af samme navn, et bud på, hvad 

der kunne ske, hvis kroppens funktion som visuel medspiller i mødet med det fremmede blev 

sat ud af drift. Som Lucca konstaterer, blev mødet med den fremmede radikalt ændret, efter 

hun mistede synet, da hun som blind ikke havde synet som en irriterende og fordomsfuld 

medspiller i mødet med den anden. Om den andens hår var mørkt eller lyst, om øjnene var 

brune eller blå eller om vedkommende var midt i en afmørkning eller formørkningsproces, 

var for den blinde Lucca ligegyldigt. Som blind kunne hun ikke længere aflæse og dermed 

klassificere ”den anden” inden en samtale var gået i gang.  

 

Set i det lys rummer historien om Lucca en historie om, hvordan hun med tabet af synet 

mistede evnen til at bruge kroppen som en social klassificeringskategori. Med det tab havde 

hun heller ikke længere forudsætningerne for at kunne skabe diskrepans mellem den andens 

virtuelle og reelle identitet. Dermed kom kroppen ikke til at stå i vejen for hendes åbenhed og 

tillid til den anden, og uden kroppen som et potentielt mistillidsvækkende medie var hun 

nødsaget til at forlade sig på den andens ord og troen på dennes bedste intentioner.  

 

Underlagt multikulturalismens relativistiske tankesæt har ordene ligesom enhedstanken haft 

svært ved at hamle op med kroppens visuelle kommunikative gennemslagskraft. Som det var 

tilfældet for den seende Lucca, bunder det multikulturelle samfunds identitets- og 

kulturproblematikker ved flere tilfælde i, at budskaber kan formidles og fortolkes gennem 

kroppen, uden at der er faldet et ord. Således kan kroppens udformning og iscenesættelse i 

det offentlige rum tavst tydeliggøre og håndgribeliggøre forskelle, hvorved enkelte synlige 

elementer tilskrives en symbolsk betydning. Også i den sammenhæng synes forholdet 

mellem den virtuelle og reelle identitet at være på spil, når det gælder fortolkninger og 

formidling af kroppens fremmedhed. Den reelle formidling ses når en gruppe eller et individ 

aktivt udtrykker en identitet gennem kroppen, og har vist sig når de forskellige grupperinger 

                                                      
15 Henrik Jensen, (2007), s. 367. 
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med henvisning til en kulturel identitet har inddraget kroppen i den danske debat om blandt 

andet tørklæder og svinekødskvotienter i offentlige køkkener. Omvendt gør der sig en virtuel 

fortolkning af kroppen gældende, når individet på grund af sin krop tilskrives en særlig 

identitet – som for eksempel når børn med forskellig hudfarve betegnes som ”blandede 

bolsjer”. 

 

Uanset hvilken variant der bringes på banen, så refereres der med kroppen til det enkelte 

individs levevis, hvorved det uvilkårligt kommer til en problematisering af aspekter som udgør 

en del eller flere dele af det enkelte individs fundamentale levegrundlag. Dette gør 

kropskulturelle aspekter til særdeles følsomme emner i den offentlige debat, idet et udfald 

mod bare én enkel kulturel betinget kropsprægning eller kropslig iscenesættelse ofte vil blive 

anset som et udfald mod en hel kulturel identitets eksistensgrundlag. Udfald hvor som nævnt 

indledningsvist især kvindernes position udsættes for at ramme et ”dobbelt glasloft”, når de 

skal forsøge at balancere mellem de divergerende kropsopfattelser majoritets- og 

minoritetskulturen foreskriver. 

 

Sagt med andre ord så lader vi os i nutidens multikulturelle samfund ofte lede som aflede af 

den krop vi ser i det offentlige rum – kun sjældent er vi, som den blinde Lucca, alene henvist 

til ordene og troen på den fremmedes gode intentioner. Til trods for at der er kommet en 

større og bredere accept i forhold til kroppens funktion som social klassificeringskategori, så 

har den nationalvidenskabelige forståelsesrammes logik sammen med efterkrigstidens 

kulturelle identiteters iscenesættelse af kroppen udgjort en tung hæmsko for den smidighed, 

åbenhed og harmoni, som blandt andet UNESCO forsøgte at skabe fundamentet for. Med 

inspiration fra Grøndahls fortælling om Lucca kunne det måske endda siges, at hæmskoen 

har påvirket kroppens funktion som det passive og tavse kommunikationsmedie i sådan en 

grad, at det er blevet stadig vanskeligere for os at møde det fremmede med lukkede øjne og 

åbent sind.    
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Resume, DK/ENG/NL 

 
Resume  

Fremmede kroppe: En undersøgelse af kroppens rolle som social klassificeringskategori 

belyst gennem litterære og videnskabelige tekster fra det 20. århundrede. 

 

Der gives indledningsvis en række eksempler på hvordan det fremmede gennem det 20. 

århundrede har givet inspiration til diverse skønlitterære værker samt anledning til adskillige 

samfundsmæssige debatter. Eksemplerne viser, hvordan kroppen i forskellige kontekster er 

blevet benyttet som indikator for en bestemmelse af menneskers ophav, identitet og 

tilhørsforhold. Denne legemliggørelse af det fremmede fremstår nærmest som en selvfølge, 

hvorfor der kun sjældent overvejes, hvad der ligger til grund for disse klassifikationer. Den 

selvfølge leder frem til spørgsmålet om hvilke ideer, der ligger til grund for kroppens funktion 

som social klassificeringskategori. 

 

I Kapitel 2 gives der en teoretisk tilgang til kroppens funktion som social og kulturel 

klassificeringskategori. Der redegøres for hvordan kroppen analytisk kan anskues som en 

social krop, forstået som en sammensætning af en ”egenkrop”, der henviser til den fysiske 

og essentielle krop, samt en konstruktionskrop, der henviser til egenkroppens 

iscenesættelse. Egenkroppens essentielle karakter betyder endvidere, at kroppen kan 

betragtes som et nulpunkt for menneskets væren og tilstedeværelse såvel som den er det 

primære medie i en kommunikativ forbindelse mellem mennesker. Med 

konstruktionskroppens iscenesættende element bliver egenkroppen imidlertid åben for 

prægning og fortolkning. Set i et kommunikativt perspektiv betyder det, at kroppen på en og 

samme tid kan være modtager og afsender.  

 

En lignende funktion er blevet belyst af den canadiske sociolog Erving Goffmans 

undersøgelser af reaktioner på fysiske handikap. Goffman fastslår, at et stigma opstår i det 

øjeblik et individ eller et samfund møder mennesker, der falder udenfor den 

samfundsmæssigt gældende kropsnormalitet. Hermed bliver kroppen et tegn og en formidler 

af identitet, men i aflæsningen af de kropslige forskelle ligger der ofte en diskrepans mellem 

den virtuelle identitet, som individet tilskrives ud fra en umiddelbar iagttagelse, og den reelle 

identitet som individet tillægger sig selv. I Goffmans optik er det problematiske heri, at 

diskrepansen aldrig falder ud til afvigerens fordel, tværtom gælder det at jo større 

synligheden af den fysiske afvigelse er, jo større bliver også stigmatiseringen. 
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Netop de samfundsmæssigt gældende normalitetsparametre er centrale i antropologen Mary 

Douglas’ studier af opfattelser af renhed og urenhed. Ifølge Douglas er der i forskellige 

samfund en stærk vilje til at skabe forbindelse mellem et samfunds kulturelle tankesæt og en 

materie, hvorved samfundets sociale grænser og normer lader sig afspejle i et 

samfundsmæssigt gældende syn på kroppens udformning og funktion. Forbindelsen mellem 

en materie og de sociokulturelle baggrunde er ligeledes blevet fremhævet af sociologen 

Henrik Dahl, der påpeger, at vi grundlæggende tænker i materielle overflader. Gennem 

overfladerne klassificeres objekter og mennesker i diverse sociale og kulturelle kategorier, 

ifølge Dahl, på baggrund af aflæserens sociale habitus. 

 

I det lys kan kroppen betragtes som en overflade, der både kan udtrykke og aflæses som en 

materialisering af en ide baseret på et givent socialt og kulturelt tankesæt. Det betyder, at 

både fremmedhed og kroppen må undersøges i forhold til de samfundsmæssige rammer de 

agerer i og bliver beskrevet ud fra. Kapitel 3 ser derfor på hvilke samfundsmæssige og 

mentale strømninger, der har øvet indflydelse på kroppens rolle som klassificeringskategori 

og formidler af tilhørsforhold. 

 

Kapitel 3 tager udgangspunkt i Aristoteles, som så vidt vides var den første til at klassificere 

naturens planter og væsener. Det var Aristoteles’ opfattelse, at naturen var indrettet efter en 

guddommelig tilrettelagt orden og derfor udformet til at tjene bestemte formål. Alt efter formål 

var mennesker og dyrs egenskaber og karakterer endvidere betinget af et balanceforhold 

mellem de fire grundelementer, jord, luft, ild og vand, og de fire kardinalvæsker, blod, slim, 

gul og sort galde. Gennem middelalderen støttede denne naturopfattelse kirkens 

verdensbillede, hvorfor gyldigheden af Aristoteles’ naturopfattelse holdt helt frem til 

renæssancen. I løbet af det 16. og 17. århundrede kom det til en række naturvidenskabelige 

landvindinger, der førte til en mere mekanisk kropsopfattelse, som satte spørgsmålstegn ved 

kirkens verdensbillede og den aristoteliske naturopfattelse.  

 

I det 18. århundrede kom der som følge af de europæiske opdagelsesrejser og 

koloniseringer til flere møder med andre mennesker og kulturer. Erfaringerne inspirerede 

oplysningsfilosoffer som Montesquieu og Rousseau til en række overvejelser om hvad der 

forårsagede kulturelle og karaktermæssige forskelle. Hertil tog de udgangspunktpunkt i 

forskellige teorier om klimaets indflydelse på menneskets karakter og levevis. På den 

baggrund lød deres ræsonnement, at naturen havde skabt og formet mennesket til at leve de 

steder det nu engang befandt sig. I forlængelse heraf ræsonnerede de blandt andet, at 

europæernes helbredsmæssige problemer i kolonierne skyldtes, at de ikke var skabt til at 

leve i de fremmede miljøer.  
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Udover at det fremmede var en ukendt og til tider farlig medspiller, så det fremmede også 

anderledes ud. Det fik den svenske biolog Carolus Linneaues, også kendt som Carl von 

Linné, til i 1758 at foretage en kategorisering af klodens mennesker i form af en faktuel 

kortlægning af de fysiske karakteristika som kendetegnede forskellige geografiske områder. 

Linnés kategorier blev i 1795 videreudviklet af den tyske naturvidenskabsmand J.F. 

Blumenbach, som tilførte kategorierne et hierarkiserende element i form af en æstetisk 

målestok, hvori europæerne blev fremstillet som den smukkeste race. 

 

Disse kategoriseringer stemte fint overnes med den positivistiske videnskabs krav om 

målbarlighed, som for alvor slog igennem i løbet af det 19. århundrede, men 

klassificeringerne fik først for alvor dynamik, da de i sidste halvdel af århundredet blev 

sammenkoblet med Charles Darwins udviklingslære. Dynamikken opstod ved, at dyr og 

menneskers udformning blev set som resultatet af en tilpasning til naturen, hvorved den 

bedste egnede ville overleve. Hermed blev der lagt tryk på tilpasningens kampbetonede og 

hierarkiserende element, som kunne forklare og understøtte kategoriseringerne. Den 

smukkeste race blev nu også den højst udviklede. 

 

Ligeledes i løbet af det 19. århundrede fik de naturvidenskabelige kategoriseringer en 

yderligere dimension, da nationalismens fællesskabsdannelser baseret på sprog og kultur 

brød igennem. For den danske nationale identitets vedkommende blev det hovedsageligt 

bondekulturen, der gennem en række idealiserede billeder af bondesamfundet, udgjorde 

grundlaget for konstruktionen af en dansk identitet. Som sådan var nationalismen en 

bevidsthedsmæssig pendant til videnskabens fysiske klassificeringskategorier, men hvor 

naturvidenskabens kategoriseringer var baseret på rationelle og fysiske målinger, var 

nationalismens kategorier af en mere åndelig, emotionel og ikke synlig karakter. 

 

En tilsvarende dobbelthed kom til at gøre sig gældende i forhold til kroppen og det 

fremmede. Eftersom mødet med det fremmede blev anset som en potentiel 

overlevelseskamp skulle kroppen både beskytte og beskyttes. I denne vekselvirkning mellem 

risiko og tillid blev kroppen objekt for en umiddelbar skelnen mellem det velkendte og det 

fremmede, hvad der fra midten af 1800-tallet gjorde kroppen til omdrejningspunkt i 

fremkomsten af en ”civil uopmærksomhed”. Civil uopmærksomhed henviser til den 

omstændighed, at individer, der falder indenfor den samfundsmæssige kropsnormalitet 

fremstår som velkendte og derfor tilskrives en så tilpas stor grad af social sikkerhed, at det 

omgivende samfund ikke tildeler dem fuld opmærksomhed. Derimod vil individer med et 

kropsligt stigma fremstår som afvigende og anderledes, tiltrække det omgivende samfunds 
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opmærksomhed, da deres afvigende fremtoning vil kunne anses som en potentiel risiko for 

samfundets sikkerhed, stabilitet og normalitetsparametre.  

 

Trods fundamentale modsætninger fandt videnskaben og det nationale hermed et fælles 

interesseområde i kategoriseringen af anderledes og fremmede mennesker. I denne 

sammensmeltning af interesser blev kroppen omdrejningspunktet for den nationale identitets 

autentiske, indadvendte og trygge fællesskabsfølelse, mens den af videnskaben blev 

inddraget i forbindelse med fremstillinger af en prognostisk fornuft baseret på en målbar og 

hierarkisk inddeling af mennesker og samfund.  

 

Ud fra denne historiske gennemgang fremstilles i kapitel 4 projektets tese som går på, at det 

fra slutningen af 1800-tallet blev muligt at basere en civil uopmærksomhed og tilhørende 

kropslig klassificering af det fremmede på baggrund af en sammenhængende videnskabelig 

og national optik. En optik hvori deres fundamentale modsætninger fandt en så stor grad af 

kompatibilitet, at de kan siges at have udgjort en nationalvidenskabelig forståelsesramme til 

klassificering af det fremmede. Med den ramme fik kroppen som social 

klassificeringskategori både fasthed og fleksibilitet når det gjaldt aflæsning af menneskets 

nationale tilhørsforhold, udviklingsstadie samt fysiske og intellektuelle kapacitet.  

 

Denne tese forfølges gennem en række nedslag i tekster fra den danske antropologiske 

videnskab, samt rejselitteratur og folkloristiske værker. Analytisk bliver kilderne belyst med 

udgangspunkt i de svenske etnologer Billy Ehns og Orvar Löfgrens kulturanalytiske 

søgeliste. På baggrund af tematiseringskategorierne kaos vs. orden, natur vs. kultur, 

samfund vs. det sociale landskab afdækker analysen af kilderne, hvordan den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme har dannet grundlaget for en række dikotomier, der 

gjorde det muligt at kropsliggøre det danske overfor det fremmede. 

 

Kapitel 5 indeholder en konkretisering af de modsætninger, der lå i forholdet mellem den 

moderne videnskab, og særligt Darwins teorier og det nationale. Modsætningerne var særligt 

udtalte i en dansk kontekst, idet Danmark gennem det 19 århundrede territorialt blev markant 

reduceret. Filosoffen Harald Høffding foretog en række filosofiske tilpasninger i sin 

fortolkning af Darwins værker, hvorved han skabte syntese mellem de videnskabelige og 

nationale tankesæt. Eksempelvis understregede han, at territorial afgrænsning ikke 

nødvendigvis var ensbetydende med at være en svag kultur, snarere tværtimod. I stedet for 

at frygte en eliminering af landet skulle Danmark blot lære at navigere som en småstat i den 

nye verdensorden. 
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Sammensmeltningen af nationale og videnskabelige interesser fik stor betydning for 

kroppen. Det traumatiske nederlag til Tyskland i 1864 havde vist, at kroppen både skulle 

beskytte og beskyttes mod omverdens risici. Derfor skulle befolkningens fysiske parathed 

optimeres, hvilket førte til landsomfattende oprettelse af gymnastik- skytte- og 

idrætsforeninger. Her gik den fysiske træning ud fra principperne af den såkaldte ”svenske 

gymnastik”, som var legemsøvelser baseret på videnskabelige undersøgelser af kroppens 

bevægelser. Udover det fysiske aspekt blev idrætsforeningerne ydermere et middel til at 

udbrede bevidstheden om den nationale identitet til den brede befolkning.  

 

Eftersom kroppen skulle efterleve de videnskabelige parametre og den nationale identitets 

idealer, blev den også underlagt de modsætningsforhold som prægede den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme. Det forhold kommer i kilderne til udtryk i de 

forskellige klassificeringer af det fremmede og det danske. Således belyses det, at 

modsætningerne med kroppens mellemkomst fik en fleksibilitet og syntese, som den 

Høffding fik frembragt ved at afstemme naturvidenskabens og den nationale identitets 

modsætninger. Indenfor den nationalvidenskabelige forståelsesramme, blev det rette 

udseende, den rette kropsbeherskelse, tilknytning til bondesamfundet samt tilknytningen til et 

bestemt geografisk område, korresponderende parametre for mennesker og samfunds 

indplacering i racehierarkiet. Dette belyses i kapitlerne 6 og 7. 

 

Kapitel 6 viser hvordan der med udgangspunkt i de nationale idealforestillinger af bonden og 

bondesamfundet blev koblet en kropsudformning til den nationale identitet. En analyse af 

geografen H. P. Steensbys antropologiske undersøgelser af det danske folk, viser hvordan 

man indenfor den antropologiske videnskab bestræbte sig på at finde det danske urfolk. 

Blandt de antropologiske pionerer blev det antaget, at de mest rene eksempler på urfolkets 

efterkommere skulle forefindes blandt landbefolkning samt at de ville være karakteriseret ved 

en kropslig ren, lys, høj og forholdsvis ensartet udformning. Bag undersøgelserne lå en 

forestilling om, at landbosamfundet i kraft af dets afsondrede beliggenhed ikke havde været i 

berøring med udefrakommende og derfor måtte det være her, at efterkommerne måtte kunne 

forefindes.  

 

Tilsvarende forestillinger om landbosamfundet og bonden som kilde for det rene, autentiske 

danske folk belyses ligeledes ud fra tekster af forfatteren Thorkild Gravlund. Afgørende for 

”folkekarakteren” var ifølge Gravlund forankringen i en hjemstavn, som han mente dannede 

livsgrundlaget for et folk. Imidlertid varierede hjemstavnenes landskaber og på tilsvarende vis 

mente han også at kunne spore karakterforskelle blandt de danske egnstyper. Forskellene 
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var dog aldrig større end at der på grund af den fælles lokalforandring ville skabe en tavs 

”folkevilje”, som var et fælles grundlag i den danske folks folkekarakter.  

 

Gravlund fandt, at folkekarakteren kom stærkest til udtryk blandt bondebefolkningen, hvor 

tilknytningen til jorden havde påvirket samfundsudvikling så den var forløbet i 

overensstemmelse med natur og kultur, folkets karakter og traditioner. Yderligere leverede 

folkekarakteren også et sæt fordomme, der ved valg af partner vil indtræde som drifter til at 

sikre videreførelsen af en smuk, sund, legemlig og åndelig veldannet slægt. 

 

Steensby og Gravlund var begge overbeviste om det autentiske danske bondefolks mentale 

og fysiske styrke, men styrken var ikke stærkere end at de så den truet fra blandt andet den 

sydfra kommende migration, urbanisering og mekanisering af landbruget. På den baggrund 

baserede de deres fremstillinger af det danske og det fremmede på dikotomier som land-by, 

nord-syd, lys-mørk, indefra-udefra, harmoni-disharmoni. 

 

Kapitel 7 viser hvordan forfatteren Johs. V. Jensen og antropologen Kaj Birket-Smith indtog 

en mere udadvendt tilgangsvinkel, når de benyttede det fremmede som spejlbillede til 

fremstillingen og identifikation af det danske folk og dets karakteristika. Til forskel fra 

Gravlund og Steensby var Johs. V. Jensen og Birket-Smith forankret i det moderne samfund 

og dets materielle verden. I deres optik var bondekulturen og bondesamfundet selve 

grundlaget for denne udvikling, og derfor også en grundlæggende målestok for en 

sammenligning af forskellige samfund. Endvidere antog de, at forankringen i bondekulturen 

gav sig udslag i en fysisk og mental beherskelse af de teknisk og urbane muligheder det 

moderne samfund bød på. Hvor Steensby og i særdeleshed Gravlund anså byen som 

hovedårsagen til udvandingen af den oprindelige landbefolkning, anså Kaj Birket-Smith og 

Johs. V. Jensen den derimod som toppunktet for ”den hvide mands” civilisation og 

udviklingsevne. 

 

Trods modsætningerne korresponderede Kaj Birket-Smith og Johs. V. Jensen med Gravlund 

og Steensby, når de gjorde den hvide, lyse, stærke og beherskede krop til symbol på den 

hvide mands fremskridtspatent. Ligeledes var deres kategoriseringer af det danske og det 

fremmede præget af kropslige dikotomier som: lys-mørk, voksen-barn, mand-kvinde, høj-lav, 

kraftig-spinkel, civiliseret-vild, kontrol-ukontrol, pæn-grim, ren-uren, parat-træg, menneske-

dyr. Disse blev så igen knyttet; til mere almene og samfundsbeskrivende dikotomier som 

harmoni-disharmoni, dynamik-stagnation, land-by, kultur-natur, nord-syd, kristen-hedning, 

oplyst-uoplyst.  

 



170 
 

På den måde indskrev man ud fra det nationale og videnskabelige vokabular kropslige 

karakteristika i overordnede samfundsmæssige kategorier og hierarkier, og med denne 

forbindelse var der skabt fundament for, at en klassifikation af fremmede mennesker, 

samfund og kulturer kunne foretages ud fra en beskrivelse og klassificering af kroppens 

udformning og beherskelse.  

 

Kildernes brug af det videnskabelige og nationale vokabular til kategorisering af det 

fremmede, giver imidlertid kun et implicit udtryk for en forståelsesramme, hvori de to 

tankesæt var sammenkoblet. Derfor ses der i kapitel 9 nærmere på, hvad der taler for, at en 

nationalvidenskabelig forståelsesramme har dannet grundlag for kildernes klassificering og 

kategorisering af det fremmede.  

 

Inden da diskuteres der i kapitel 8, hvad der ligger til grund for kildernes skepsis overfor 

migration, ligesom der også gives andre samtidig eksempler der understøtter kildernes 

repræsentativitet. Endvidere fokuseres der på det paradoksale forhold, at danskerne og den 

danske kultur blev fremstillet som værende blandt de højst udviklede alt imens man følte sin 

status truet af det udefrakommende. Her argumenteres det for, at modsætningerne mellem 

den moderne samfundsviklings foranderlighed skabte både kaos og offermentalitet, i forhold 

til de idealiserede forestillinger af bondesamfundet. Samme forestillinger blev dog samtidig 

set som grundlaget og løsningen på samfundets foranderlighed, og således blev den 

moderne samfundsudvikling og idealerne om bondesamfundet hinandens modsætning og 

forudsætning. 

 

Med udgangspunkt i teoretikere som blandt andre Norbert Elias, Zygmunt Baumann og 

Ernest Gellner argumenteres der i kapitel 9 for, at det nationale fra sidste halvdel af det 19. 

århundrede har udgjort en bevidsthedsmæssig ramme, der ikke kunne tænkes ud over. Det 

forhold afspejler sig i, at det kom til en national institutionalisering af videnskaben, hvorved 

videnskaben blev en platform til fremvisning af det nationale projekts viden, dynamik og 

udviklingsevne. Hertil blev positivismen et vigtigt redskab til at opretholde en større 

samfundsmæssig orden, når den blev benyttet til at udforme og bekræfte de til tider 

herskende samfunds- og menneskeopfattelser.  

 

Positivismen og den moderne videnskabs metode har på den måde indgået som et 

understøttende instrument i konsolideringen af den nationale dannelsesproces. Set på den 

baggrund kan den nationalvidenskabelige forståelsesramme betragtes som en 

sammensmeltning af mål og middel, hvori målet – den nationale dagsorden og dens stræben 
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efter homogenitet, overlevelsesevne og hierarkisk topplacering – blev søgt bekræftet og 

opnået gennem midlet; den videnskabelige metode. 

 

Dermed fremkom den nationalvidenskabelige forståelsesramme som en implicit, 

komplementær og sammenhængende orden, som konstituerede sig i kroppen, således at 

mennesker, kulturer og samfund kunne klassificeres som danske, nordiske, europæiske eller 

slet og ret fremmede. Disse sociale klassificeringskategorier af kroppen, dannede grundlag 

for en samfundsmæssig gældende kropslig og mental genkendelighed, der som en slags 

paratviden kunne benyttes i det umiddelbare møde med det fremmede og det ukendte.  

 

Efter Anden Verdenskrigs rædsler opstod der et akut behov for nye parametre til anskuelse 

af mennesker og samfund. Oprettelsen af FN og UNESCO vidner om efterkrigstidens 

bestræbelser på at tage afstand fra den menneskeopfattelse, den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme udstak rammerne for og som blandt andet havde legitimeret holocaust. 

Kapitel 10 ser efterfølgende på, hvordan opbruddet påvirkede den danske identitet og 

videnskaben efter 1945. 

 

Det traditionelle bondesamfund gennemgik i efterkrigstiden en hastig afvikling. Landbrugene 

blev færre og stadig mere mekaniserede, men ikke desto mindre fastholdt det traditionelle 

bondesamfund en stærk symbolsk betydning, hvilket i høj grad kom til udtryk i forbindelse 

med afstemningen om Danmarks indtrædelse i EF i 1972. Det vises blandt andet med 

eksempler fra forfatteren og EF-modstanderen Ebbe Kløvedal Reichs historiske romaner, 

hvor det at være fastboende, dyrke jorden og udgøre en forholdsvis homogen gruppe, blev 

fremstillet som et positivt kendetegn ved det danske folk og samfund.  

 

Som de øvrige EF-modstandere fremstillede han billedet af en forestående kulturkamp 

mellem den menneskelige og finansielle indvandring fra syd og den kultur det danske folk 

havde udviklet gennem deres tilknytningsforhold til jorden. I den henseende revitaliserede 

EF-modstanderne den nationalvidenskabelige forståelsesrammes idealer om 

bondesamfundet, når de forbandt EF med frygten for det omvandrende, foranderlige og 

sydfrakommende. Et andet eksempel på bondekulturens indflydelse på den politiske debat, 

så man i forbindelse med kommunalvalget i 2009, hvor politikere med henvisning til de 

agrare kulturtraditioner plæderede for, at offentlige madordninger skulle bestå af mindst 20 

procent svinekød. Til trods for at det traditionelle bondesamfundet var afviklet, forblev det 

altså en kategori med en betydelig symbolværdi for den nationale identitet. 

 

For den antropologiske videnskab var efterkrigstiden især påvirket af UNESCOs oprettelse.  
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UNESCO havde blandt andet til hensigt at skabe en global og universel mentalitetsændring, 

ved at påvirke den almene tankegang indenfor uddannelse, videnskab og kultur i retning af 

større tolerance og åbenhed. Hertil tog man fat på de kulturrelativistiske tanker, som var 

blevet fremlagt i mellemkrigstiden. På den baggrund fremhævedes det, at menneskeheden 

grundlæggende var at betragte som en familie, men at mennesker var forskellige. Endvidere 

lød det, at mangfoldighed af individuelle såvel som kulturelle forskelle skulle respekteres, og 

det blev i den forbindelse ekspliciteret, at fremtidige klassifikationer af mennesker ikke måtte 

omfatte mentale karakteristika eller vurderinger af intelligens. Ud fra en moralsk og social 

accept skulle videnskaben derfor se bort fra betydningen af de biologiske forskelle, mellem 

hvad der blev betegnet som ”etniske grupper”. Eksempler fra videnskabelige tekster viser, 

hvordan de nye strømninger også blev videregivet af danske videnskabsmænd herunder 

blandt andre Kaj Birket-Smith. Teksterne viser imidlertid også, at det ikke altid var lige let for 

videnskaben at se bort fra de biologiske forskelle. 

 

Ved både at tale om menneskeheden som en samlet enhed, alt imens kulturelle og kropslige 

forskelligheder blev politiseret, kom UNESCO til at føre to modsatrettede dagsordener. 

Politiseringen af fysiske forskelle fjernede dem ikke, men satte dem derimod blot yderligere i 

fokus og dannede således grundlag for konstituering af minoritets- eller outsidergrupper med 

en identitet baseret på den kropslige afvigelse fra majoriteten. Resultatet af denne 

konstellation er, at det kom til et gensidigt afhængighedsforhold mellem den stigmatiserede 

og den stigmatiserende, hvorigennem begge grupper får en identitet og status defineret 

igennem den anden. 

 

Således har multikulturalismens identitetsdannelser med ydre tegn som hudfarve, langt 

skæg, rastafasikrøller, diverse beklædningsgenstande eller madkultur, ofte inddraget 

kroppen til at understrege etnisk ophav og autenticitet såvel som en identitets politiske 

dagsorden. Fokus på forskellene forsvandt ikke med multikulturalismens kommen, snarere 

tværtimod styrkede den kroppens funktion som medie for kommunikation af etnicitet, identitet 

og kulturelt tilhørsforhold. Efterkrigstidens opgør med den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes sociale klassificeringskategorier af mennesker og kulturer blev 

paradoksalt nok snarere en yderligere parcellering af selv samme kategorier end en 

ophævelse af disse. 

 

Kapitel 11 følger tråden fra videnskabens og multikulturalismens udvikling, og viser hvordan 

UNESCO’s oprindelige hensigt om at ændre menneskets tankegang i en mere inkluderende 

retning er endt i noget nær det modsatte. Nok har udvikling af det multikulturelle samfund 

vist, at spektret for social anerkendelse er blevet udvidet, men samtidig er grænserne mellem 



173 
 

diverse identiteter blevet stadig skarpere trukket op. Bestræbelserne på at skabe kulturel 

integration synes snarere at have frembragt kulturel segregation, ligesom kroppens funktion 

som det tavse medie, der kommunikerer et ”os” og ”de andre”, ikke er blevet elimineret – blot 

indholdsbestemt ud fra et bredere socialt og kulturelt spektrum.  

 

Der gives dog eksempler på, at der er nye tendenser på spil, og projekter som ”The Human 

Family Tree – Migration Stories” lanceret af tidsskriftet National Geographic i 2009, kan 

måske puste nyt liv i enhedstanken. Projektet er et ”genografisk” projekt, hvor menneskers 

ophav bestemmes ud fra en inddeling af deres gener i ”haplotyper” og ”haplogrupper”. 

 

Resultaterne viser, at kroppens ydre udformning ikke nødvendigvis fortæller den sammen 

ophavshistorie som generne, ligesom den giver menneskets vandring en anden betydning 

end tidligere. Hvor vandring og migration gennem århundreder har været negativt ladet, 

bliver vandringen og det at vi rummer flere steder i vores krop menneskehedens 

fællesnævner. I det generne giver en historie om vandring og bastardisering, er der skabt 

mulighed for at ophæve den multikulturelle ideologis modsætning mellem enhed og 

diversitet, ligesom der dannes et videnskabeligt belæg for en nivellering af termer som 

autenticitet og homogenitet.  

 

En væsentlig hæmsko for ”The Human Family Tree”-projektets gennemslagskraft er 

imidlertid, at dets enhedstanke med haplogrupperne er baseret på noget som ikke er synligt 

for det blotte øje. Ikke mindst så længe det multikulturelle tankesæt udstikker rammerne for 

hvordan kroppen som en social klassificeringskategori fungerer som vidnesbyrd om 

menneskers identitet og kulturelle tilhørsforhold. 

 

Men de seneste par år er der blevet sat spørgsmålstegn ved den samfundsmæssige 

nytteværdi af den multikulturelle ideologi. En af ankerne går netop på, at multikulturalismen 

ved at fastholde fokus på forskellighederne har fastholdt mennesker indenfor afgrænsede 

kulturelle kategorier. Som noget af et kuriosum har den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes logik sammen med efterkrigstidens kulturelle identiteters iscenesættelse 

af kroppen således udgjort en tung hæmsko for den smidighed, åbenhed og harmoni, som 

man i efterkrigstiden forsøgte at skabe. 
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Summary  

Foreign bodies: An inquiry into the body as a category for social classification highlighted by 

selected Danish literary and scholarly texts.  

 

With examples taken from literature and various debates, the introduction to this dissertation 

illustrates how images of the other have been expressed throughout the 20th century. The 

examples show how the body, due to visible and corporeal differences, has been an indicator 

determining man’s origin, identity and cultural links. This embodiment of the other often 

seems so obviously that little thought is given to the origin of this classification of man. 

Consequently the intention here is to look into the ideas of classification that have legitimised 

the body’s’ function as a medium and taxonomy for an embodiment of the other. 

 

Chapter 2 presents a theoretical approach to the body’s function as a social and cultural 

taxonomy. It outlines how the body theoretically can be regarded as a social body; 

comprising a “self-body”, which refers to the physical and essential body, and a “constructed 

body” that refers to the ideological and social setting of the “self-body”. Due to its essential 

character the social body can be seen as a point zero for an ontological being as well as the 

preferred medium in communication between men. On the other hand, as a consequence of 

the social settings and their interpretation of physical appearances, the body is always 

influenced by various ideas and hence is it simultaneously a receiver and transmitter in 

communication.  

 

A similar topic has been highlighted by the Canadian sociologist Erving Goffman in his 

research on the perceptions and interpretations of physical disabilities. Goffman states that a 

stigma arises when individuals or a community encounter humans who do not match the 

existing physical parameters of normality. Within these parameters the body becomes a sign 

by which a person is subscribed a certain identity. This function however often contains a 

discrepancy between the “virtual” identity, meaning the identity the deviant individual is given 

by his surroundings, and the “real” identity being the one the individual intends to express. In 

this ambiguous situation the discrepancy will, according to Goffman, mostly be a 

disadvantage for the deviant individual or group. In this context it is a general rule that the 

level of stigmatisation goes together with the stigma’s visibility.  

 

The social parameters of normality have also been a central aspect in anthropologist Mary 

Douglas’ research on perceptions of purity. According to Douglas there is a strong will in 

various societies to materialise the ideas of a community’s cultural mindset including, its 

social norms and boundaries, in such a way that they are reflected in the society’s perception 
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of the body’s shape and function. A similar relation has also been mentioned by the 

sociologist Henrik Dahl, who emphasises that man basically thinks’ in physical and 

materialistic surfaces. Inspired by Bourdieu Dahl suggests that the classification of objects 

and humans into various social and cultural categories is dependent on the interpreter’s 

habitus.  

 

According to the theoretical approach the body can thus be seen as a surface that serves as 

a materialisation of a certain social and cultural mindset. This means that both body and 

otherness must be investigated in relation to the social frameworks within which they are 

described and interpreted. In this respect chapter 3 takes a closer look at the streams of 

ideas that have gained influence on the body’s function as taxonomy and communicator of 

man belonging and origin. 

 

The Chapter starts with the works of Aristotle who was the first to classify the creatures of 

nature. Aristotle was convinced that nature was created by divine intervention that all plants 

and creatures were given shape and capabilities in order to fulfill a purpose determined by 

God. In order to explain humans’ and animal’s’ capabilities and characters, Aristotle created 

a complex system of balance between the four elements (earth, air, fire and water) and the 

cardinal fluids of blood; black bile and yellow bile. This perception of nature suited the views 

of the Christian Church perfectly and remained therefore valid throughout the Middle Ages. 

Profound doubt wasn’t raised until scientific discoveries in the 16th and 17th centuries came 

up with a more mechanical perception of the body. 

 

During the 18th century European expeditions and colonisations increased the number of 

encounters with men and cultures of foreign origin. The experiences from the New World got 

the philosophers of the Enlightenment, such as Montesquieu and Rousseau to consider the 

profound reasons for differences in culture and character. Based on theories about the 

climate’s impact on man’s character and way of life they both concluded that nature had 

created and shaped man differently according to specific environmental conditions. In this 

perspective the Europeans health problems in the colonies were regarded as a consequence 

of their displacement, which made the philosophers conclude that man should stay 

geographically close to his place of origin. 

 

Besides environmentally related health issues the people of the New World also looked 

physically different. In 1758 this inspired the Swedish biologist Carl von Linné to classify man 

by mapping physical characteristics to geographical areas. His findings were elaborated in 

1795 by the German natural scientist J. F. Blumenbach who narrowed mankind down to five 
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different races. Those were placed into a hierarchy based on aesthetic standards in which 

the “Caucasian” race, from which Europeans originated, was the most beautiful. 

 

Blumenbach’s classifications matched perfectly the positivistic science demands of 

measurability that became common sense during the 19th century. Still the classifications 

were lacking the knowledge of a broader framework that could provide a more dynamic and 

useful interpretation. It was Charles Darwin who in the second half of the 19th century, 

provided this knowledge, when he launched his theories of evolution, in which changes and 

variations became a question of “survival of the fittest” and “natural selection”. Although 

Darwin was cautious about the racial classifications, his theories emphasis on struggle, 

survival and hierarchies had a significant impact on the use of categories in order to explain 

and understand differences.  

 

Meanwhile a further dimension was added to the scientific categorisations of mankind with 

the rise of nationalism. These “imagined communities” were also intended to classify 

mankind, but on the basis of such elements as language, culture and national spirit. In this 

sense there was a remarkable ambiguity between the two sets of classification – the merely 

metaphysical, emotional and spiritual nature of nationalism versus science’s rational, 

objective and physically measureable categories. 

 

A similar ambiguity was also present in relation to the body and the other. Since 

encountering the other and the unknown contained a potential risk, it was necessary to keep 

the body both protective and protected. In this haze of trust and risk the body became an 

object for a spontaneous differentiation between the well-known and the other, which from 

the middle of the 19th century made the body a focal point in the creation of a “civil 

inattentiveness”. According to Goffman civil inattentiveness refers to a situation where 

individuals with appearances and physical behavior which are in accordance with the 

surrounding majority, will be regarded as well-known and assigned such a level of social trust 

that they will not attract special attention. On the contrary individuals with physical stigma will 

catch the eye of the surrounding community and depending on the character of the stigma, 

be regarded as a potential threat to the community’s security, stability and parameters of 

normality.   

 

In this categorisation of deviant and other humans found the profound contradictions 

between the scientific and national mind common interested. This fusion of interests had an 

important influence on perception of the body. Subsequently it became an element in 

national identity’s creation of an authentic, inward-looking and secure community, while 
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modern science used the body to outline a prognostic logic based on a measurable and 

hierarchal division of mankind and societies.  

 

Based on this historical approach, hypothesis and methodology of this dissertation are 

presented in Chapter 4. The hypothesis suggests that from the end of the 19th century a civil 

inattentiveness and a bodily classification of the other were established which reconciled the 

ideas of modern science and of national identity. In this process their profound oppositions 

found such a level of compatibility that they formed a national-scientific framework for 

classification of the other. Concerning the body’s function as social taxonomy this framework 

was flexible and yet still firm when it came to interpretation of man’s nationality and level of 

evolution, as well as physical and intellectual capacity. 

 

Using the methods outlined by the Swedish ethnologists Billy Ehn and Orvar Löfgren the 

hypothesis is analysed through travel literature, folkloristic and scholarly texts. Inspired by 

their emphasis on dichotomies like chaos vs. order, nature vs. culture, society vs. the social 

landscape, the enquiry of the sources will reveal how the national-scientific framework has 

gained ground for using various dichotomies to embody the other in opposition to the Danish 

man and society. 

 

Chapter 5 comprises a substantiation of the contradictions between the national and 

scientific mindsets. In a Danish context the ambiguity of the contradictions formed a 

problematic situation due to the country’s military defeats and geographical diminution in the 

first half of the 19th century. This is illustrated through the works of the philosopher Harald 

Høffding who made several adjustments in his interpretation of Darwin, in order to create a 

synthesis between the national and scientific mindsets. As an example he stressed that a 

territorial decrease was not necessarily a sign of a weak or dying culture, rather the contrary. 

In this sense there was no reason for Denmark to fear extermination, if it just adapted and 

learned to navigate in the new world order as a small nation-state. 

 

Regarding perception of the body, the traumatic defeat by Germany in 1864 underlined the 

need for the body to be protective and protected against the risks of the modern world. In 

order to meet the need to improve the physical readiness of ordinary people nationwide 

organisations of gymnastic, rifle and shooting clubs were established. Here physical 

exercises were practiced in accordance with the principles of “Swedish gymnastics”, based 

on scientific studies of physical movements. In addition to the physical aspects, sports clubs 

also served as a forum to enlighten and educate laymen in the spirit of the national identity.  
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Since the body had to match both scientific parameters and national ideals it was also 

influenced by their contradictions. The sources in Chapter 6 and 7 show how this was 

reflected in the classification of Danes and the other. The dissertation also highlights how the 

sources arbitrarily emphasised both essential and constructive aspects in their interpretation 

of corporal differences, in order to create a flexibility and synthesis similar to the works of 

Høffding. Within the national-scientific framework the right appearances, physical control 

over the body, the links to a peasant society and a certain defined territory became 

corresponding parameters for placing men and societies in a racial hierarchy.  

 

Chapter 6 shows how the national identity’s images of the peasant and peasant society were 

key elements in the search for the Danes’ physical and mental characteristics. The research 

among the Danish population by geographer H. P. Steensby illustrates how anthropologic 

pioneers strived to find examples of the Danish primal man. Based on scientific knowledge 

they assumed that the best examples of the descendants of the primal man were to be found 

among the rural population. These assumptions were based on the idea of the peasant and 

rural communities as isolated areas hardly influenced by migration. It was further-more 

expected that these descendants would have a physical pureness expressed in a typically 

tall, bright and widely homogeneous appearance.  

 

Equivalent images of peasant society as a source for the pure authentic Danish people are 

highlighted in works of the folklorist Thorkild Gravlund. His main project was a kind of 

mapping of the spirit or the “folk-character” of the Danish people. He assumed that this 

character was determined through people’s’ deep-rooted relationship with their native soil. In 

this matter Gravlund was convinced that the environmental varieties in soil and landscapes 

would cause varieties in the character of the people in the different regions of Denmark. Still 

the differences were of a minor significance and could never undermine the existence of 

what he called the “people’s will”. The people’s will was a trait that originated from the 

common experience of being related to a native soil and was as such the common 

foundation in the Danish folk-character.      

  

This will, according to Gravlund, was strongest and most present among the peasant folk 

due to their close affiliation with the soil. Thanks to this relationship a harmonious unison had 

developed between nature, profession, culture and the character of the local people. In order 

to protect this quality, the folk-character also provided a prejudicial mindset which would 

instinctively enable people to choose a partner with the capacity that would ensure a breed 

with the right health, beauty, physical and spiritual traits. 
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Neither Gravlund nor Steenby doubted the physical and spiritual strengths of the authentic 

Danish peasant. Both also regarded migration from the south, urbanisation and the 

mechanisation of agriculture as serious threats to the character of the Danish people and 

community. From this perspective they presented the relation between the Danish and the 

other as a struggle between dichotomies such as countryside vs. urbanisation, north vs. 

south, light vs. dark, inside vs. outside, harmony vs. disharmony.  

 

Chapter 7 highlights how the writer Johs. V. Jensen and the anthropologist Kaj Birket-Smith 

represented a more global approach, when they used the other as a mirror to identify the 

Danish people and their characteristics. In contrast to Gravlund and Steensby, Jensen and 

Birket-Smith were deeply rooted in the material world of modern society. They did, however, 

regard peasant society and culture as the prerequisites for the entire development of modern 

society and thus a profound parameter for the comparison of societies. Hence they assumed 

that roots in a peasant culture would be reflected in man’s capacity for physical and mental 

mastery of the urban and technical possibilities of modern society. What Steensby and 

Gravlund saw as an erosion of peasant society traits was, in the view of Jensen and Birket-

Smith, the peak of the white man’s civilisation and potential.  

 

Despite their contradictions there was coherence when Jensen and Birket-Smith displayed 

the white, bright, strong and controlled body as the symbol of the white man’s claim to 

progress and development. Coherence is also found in their categorisation of the other 

where they use similar corporeal dichotomies such as: light-dark, adult-child, man-woman, 

tall-small, sturdy-slight, civilised-savage, controlled-uncontrolled, beautiful-ugly, pure-dirty, 

alert-slow, human-animal. These were again connected to a set of broader general social 

descriptive dichotomies like: harmony-disharmony, progress-stagnation, countryside-

urbanisation, culture-nature, north-south, Christianity-heathendom, enlightened-

unenlightened.  

 

From various national and scientific perspectives physical characteristics were thus 

organised under a wide set of social categories and hierarchies. Thanks to this connection it 

was through an interpretation of the body’s shape and control possible to classify humans, 

societies and cultures. 

 

Despite the fact that these sources obviously feature a mixed use of national and scientific 

vocabulary, they only provide an implicit indication of the existence of a merging framework 

between the mindsets of nationalism and science. Chapter 9 takes a thorough look into 
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aspects which support the hypotheses of a national-scientific framework as the basis for the 

classification of the other.  

 

By contrast chapter 8 examines how the overall zeitgeist was influenced by scepticism about 

migration and the other as expressed in these sources. In this context they reveal a rather 

remarkable paradox. On the one hand there was no doubt about the Danes belonging to one 

of the most developed races, cultures and societies. On the other hand, despite this level of 

development, it was feared that the other sap the strength of the Danish character. As an 

explanation of this paradox, it is argued here that the transformation of modern society 

created a sense of chaos and victimisation in relation to the images of peasant society. In 

this matter the images were remarkably enough regarded as both the foundation as well as 

the solution to the challenges caused by the transformation. Hence the images of peasant 

society and modern society became each other’s opposite and precondition.  

 

Based on a review of the works of Norbert Elias, Zygmunt Bauman, Liah Greenfeld and 

Ernest Gellner Chapter 9 demonstrate that the nationalism of the second part of the 19th 

century formed a set of conscious boundaries for perception of the world and of mankind. As 

a consequence science was institutionalised in the name of the nation and accordingly 

functioned as a platform to display the knowledge, dynamics and capacity of the national 

project. The general outcome of modern science in other words supported the consolidation 

of the national idea and project. In this matter positivism became a crucial tool to maintain 

the social order due to its capacity to shape and support the applied perception of man and 

society.  

 

From this perspective the national-scientific framework can be regarded as a merger of aim 

and means, where the aim – the national agendas striving for homogeneity, survival and 

hierarchical positioning – was reached and confirmed through the scientific research and 

methodology. 

 

The national-scientific framework appeared therefore as an implicit, complementary and 

unifying order in which the physical appearances were constituted in such a way that it 

enabled a classification of humans, cultures, societies into Danish, Nordic, European or 

others. These categories were the knowledge applied to create a foundation for civil 

inattentiveness with the result that physical and conscious recognition became a sort of non-

verbal knowledge when encountering the other and unknown.   
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After the terror of World War II the need for new parameters to describe mankind, culture and 

societies was immense. An attempt to break with the existing parameters laid down within 

the national-scientific framework was the foundation of UN and UNESCO. Chapter 10 

focuses on how this break influenced Danish identity and science after 1945.  

 

From the early 1950’s traditional peasant society in Denmark experienced a time of rapid and 

massive transformation. Thanks to industrialisation and advanced technologies, agricultural 

production increased in output and size, but, at the same time, the numbers of farms 

decreased. Still peasant society managed to maintain its position as a strong symbol of 

Danish identity. This was clearly expressed in the discussions about Denmark’s affiliation to 

the European Community in the late -60’s and early -70’s. Examples from historical novels 

written by Danish writer and EC opponent, Ebbe Kløvedal Reich, illustrate how the idea off 

belonging to a settled homogeneous group living of agriculture was represented as the 

authentic and positive characters of the Danish people. 

 

In his general opposition to the EC, Reich created a picture of a potential battle between 

cultures. This he expected to start the moment human and financial capital migrating from 

the south of Europe clashed with the Danish agrarian rooted culture. Further examples show 

how the Opposition’s campaign revitalised the national-scientific framework ideal of peasant 

society by linking fear of migration and alternation from the south to membership of the EC. A 

more recent example of revitalisation of the peasant heritage featured in the local elections of 

2009. Here, politicians reflecting the agrarian tradition suggested that the menu of public 

meal services should contain a minimum of twenty percent of pork meat. Thus despite the 

fact that the traditional peasant hasn’t been overly present in the Danish society for decades, 

the image is still a significant element of the national identity. 

 

In the field of anthropology, the post-war period was especially influenced by the aims 

underlying the construction of UNESCO. One of UNESCO’s main issues was to encourage 

the mentalities in the area of education, science and culture to accept a higher level of 

tolerance and openness. To this end inspiration was found in the idea of cultural relativism, a 

school of thought with its origins in the 1920’s and 1930’s. This viewed mankind as one big 

family with a wide range of varieties in physical and cultural characteristics and strongly 

emphasised the importance of mutual respect for individual and cultural differences. In this 

regard UNESCO stated that scientific studies on biological significations or differences 

should no longer legitimize nor contain any judgments or assumptions about man’s mental 

characteristics and intelligence. Instead the organisation stressed that studies of what are 

called “ethnic groups” should be carried out on the basis of moral and social acceptance. 
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Examples from scholarly texts illustrate how these new guidelines were transposed by 

Danish scientists, among others Kaj Birket-Smith. These texts also reflect the scientist’s’ 

difficulties into ignoring any relationship between biological varieties and mental capacities.    

 

The dissertation also outlines how UNESCO launched two contradictory agendas when on 

the one hand it stressed the singularity of mankind and, and on the other supported a 

politicisation of cultural and corporeal differences. The politicisation of physical differences 

did not lead to a devaluation of differences, rather the contrary. With the ascendancy of 

multiculturalism the symbolic value of differences increased, a wide range of minorities and 

outsider-groups began to base their identity on their specific physical traits. Hence minorities 

now often choose to stress visible signs like colour of skin, beard and, dreadlocks, as well as 

certain kind of clothing or food, in order to highlight their cultural distinctiveness.  

 

In this way politicisation has promoted an interdependent relationship between the group that 

stigmatises and the group being stigmatised, so that groups subsequently will have their 

identity and status rooted in their opposition. Instead of reducing the importance of 

differences the concept of multiculturalism seems to have underpinned and perhaps even 

enhanced the body’s role as a communicator of ethnicity, identity and cultural belonging. 

Ultimately the post-war’ attempt to break with the classifications of the national-scientific 

framework have led to a further particularisation of that framework’s categories.  

 

Having established UNESCO’s difficulties in creating a more inclusive mindset, Chapter 11 

looks at science’s and multiculturalism’s impact on the relation between cultural identities, 

reviewing how multiculturalism’s attempt to break with the national-scientific categories have 

expanded the boundaries of the social recognition of differences. It has also enlarged the 

social and cultural spectrum of the body’s function as a silent medium for communicating an 

“us” and “them”. This unforeseen and unfortunate consequence has in many cases made the 

relations between the various identities sharper and harsher. The multicultural ideas that 

were meant to improve cultural integration today seem to have had a major influence on 

cultural segregation. 

 

However recent research might offer alternative approaches and input to the ideas of 

multiculturalism. As an example a project like “The human family tree – Migration stories” 

launched by the National Geographic magazine in 2009 seems to have the potential to offer 

new support to the idea of the human entity. The project is a “genographic”-project in which 

man’s origin is determined by classifying genes in “haplotypes” and “haplogroups”.  
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This genographic knowledge shows that the story of origin interpreted from the body’s 

appearances are not necessarily compatible with the one told by the genes. Furthermore it 

provides reasons for a radical shift in the traditional view on migration as a problematic 

phenomenon. According to this genographic knowledge, we all contain the heritage of 

different places in our genes, implying that migration is something all men have in common. 

In this perspective the genetics’ story of bastardisation and migration could lead to an 

invalidation of the opposition between singularity and diversity in multicultural ideology as 

well as undermining the emphasis and value of terms like authenticity and homogeneity.  

   

A major downside to spreading the message of “The human family tree” project is, however, 

its idea of entity as based on something invisible. At least that seems to be logical as long as 

the multicultural mindset determines the body’s function as a social category for identifying 

people’s identity and cultural belonging. 

 

But things might change since the social impact of multicultural ideology has recently led to 

criticism from various points of views. The most profound critics have argued that, due to its 

focus on differences, multicultural ideology continuously limits man to the confines of a 

certain cultural category rather than giving the individual freedom of choice. Hence, as a final 

irony, the conclusion of this dissertations is that the logic of the national-scientific framework, 

in tandem with the multicultural ideology’s exposing of the corporeal differences, constitutes 

a significant obstacle to the openness, tolerance and harmony that was have typified the 

second half the 20th century.     
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Resumé  

Vreemde lichamen: een onderzoek naar het lichaam als categorie voor sociale classificatie in 

geselecteerde Deense literaire en wetenschappelijke teksten uit de 20ste eeuw. 

 

Met voorbeelden uit de Deense literatuur en verscheidene maatschappelijke debatten wordt 

in de introductie geïllustreerd hoe beelden van “de ander” tot uitdrukking komen in de 20ste  

eeuw. De voorbeelden laten zien hoe het lichaam in diverse contexten en door de tijd heen 

een indicator is geweest om menselijke oorsprong, identiteit en culturele verbondenheid te 

verbeelden en te verankeren. Deze belichaming van “de ander” lijkt vaak zo evident, dat er 

weinig aandacht wordt besteed aan de oorsprong van dergelijke manieren van indelen. De 

doelstelling van dit proefschrift is om na te gaan met welke classificatieconcepten de functie 

van het lichaam als medium en taxonomie voor de belichaming van “de ander” gelegitimeerd 

is. 

Hoofdstuk 2 bevat een theoretische benadering van de functie van het lichaam als een 

sociale en culturele taxonomie. Het geeft aan hoe het lichaam te beschouwen is als een 

sociaal lichaam, dat een "eigen-lichaam" omvat – wat verwijst naar het fysieke en essentiële 

lichaam – en een "geconstrueerd lichaam" – dat verwijst naar de ideologische en sociale 

omgeving die invloed uitoefent op het "eigen-lichaam". Vanwege het essentiële karakter kan 

het sociale lichaam beschouwd worden als een ontologisch nulpunt en als het geprefereerde 

medium voor communicatie tussen mensen. Door de sociale dimensie wordt het lichaam 

beïnvloed door uiteenlopende ideeën en ideologieën en op de manier is het lichaam 

tegelijkertijd ontvanger als ook afzender in de communicatie tussen mensen onderling. 

Een vergelijkbaar thema werd bestudeerd door de socioloog Erving Goffman in zijn 

onderzoek naar de percepties en interpretaties van lichamelijke handicaps. Goffman stelde 

vast dat een handicap of stigma ontstaat wanneer individuen – of groepen individuen – met 

mensen in contact komen die niet overeenkomen met de binnen de gemeenschap 

gehanteerde sociale en fysische parameters van normaliteit. Binnen deze parameters wordt 

het lichaam een betekenisdrager (of teken) waarmee een persoon een bepaalde identiteit 

krijgt toegemeten. Deze functie bevat vaak een discrepantie tussen de "virtuele" identiteit, die 

verwijst naar de identiteit die aan de afwijkende persoon door zijn omgeving wordt gegeven, 

en de “echte” identiteit waarmee het individu zich wenst te identificeren. Volgens Goffman zal 

deze discrepantie, deze ambigue toestaand, meestal een nadeel voor het afwijkende individu 

of groep zijn. Tevens is het een algemene regel dat het niveau van stigmatisering samengaat 

met de mate van zichtbaarheid van het stigma. 
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De sociale parameters van normaliteit staan ook een centraal in het onderzoek naar 

percepties van zuiverheid van de antropologe Mary Douglas. Volgens Douglas bestaat er in 

veel samenlevingen een sterke tendens om de heersende culturele ideeën en sociale 

normen op en zodanige wijze te concretiseren dat ze worden weerspiegeld in de 

maatschappelijke perceptie van de vorm en de functies van het lichaam. Een soortgelijke 

relatie werd ook aangetoond door de socioloog Henrik Dahl, die benadrukte dat de mens 

vooral in materialistische oppervlakken denkt. Geïnspireerd door Bourdieu suggereert Dahl 

dat de indeling van objecten – maar ook mensen – in uiteenlopende sociale en culturele 

categorieën, afhankelijk is van de habitus van de interpreterende persoon. 

Volgens deze theoretische benadering kan het lichaam beschouwd worden als een 

oppervlak dat fungeert als een materialisatie van een bepaalde sociale en culturele 

mentaliteit. Zowel lichaam als vreemdheid moeten dus onderzocht worden in relatie tot de 

sociale kaders waarin ze beschreven en geïnterpreteerd worden. Vandaar dat hoofdstuk 3 

een overzicht biedt van de ideeën over het gebruik van het lichaam als taxonomie en 

verbindend element tussen het vreemde en het bekende. 

Het hoofdstuk begint met de werken van Aristoteles, die – voor zover bekend – als eerste de 

schepselen van de natuur classificeerde. Aristoteles was ervan overtuigd dat de natuur 

gecreëerd was door de goden en dat alle planten en dieren daarom de vorm en de 

capaciteiten gekregen hadden die er voor moesten zorgen dat ze hun “rol” en “doel” optimaal 

konden vervullen binnen het geheel van de goddelijke schepping. Om de karakters en 

capaciteiten van mensen en dieren te begrijpen creëerde Aristoteles een complex en 

uitgebalanceerd systeem met de vier elementen aarde, lucht, vuur en water en de kardinale 

lichaamssappen bloed, zwarte gal en gele gal. Later werd de aristotelische perceptie van de 

natuur ingepast in de uitgangspunten van het christelijk geloof en bleef daardoor gedurende 

de Middeleeuwen in tact. Serieuze twijfels rezen pas in de 16de en 17de eeuw, toen een groot 

aantal wetenschappelijke ontdekkingen tot meer mechanische percepties van het lichaam 

leidden. 

Met de Europese ontdekkingsreizen en kolonisaties in de 18de eeuw, namen de contacten 

met mensen en culturen van buiten Europa sterk toe. Met name door de ervaringen in de 

Nieuwe Wereld, begonnen verlichtingsfilosofen als Montesquieu en Rousseau te zoeken 

naar de diepere oorzaken van de verschillen in cultuur en karakter. Vanuit theorieën over de 

invloed van het klimaat op het karakter van de mensen en diens manieren van leven, 

kwamen ze tot de conclusie dat de mens verschillende vormen en normen heeft, afhankelijk 

van de specifieke omstandigheden waarin hij leeft. Vanuit dit perspectief werden o.a. de 

gezondheidsproblemen in de koloniën gezien als een gevolg van het feit dat de Europeanen 
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in feite op voor hen ongeschikte plaatsen terecht waren gekomen. Uiteindelijk concludeerden 

deze filosofen, dat de mens geografisch dicht bij de plaats van herkomst zou moeten blijven 

om naar behoren te kunne functioneren. 

Naast de milieugerelateerde gezondheidskwesties waren de mensen van de Nieuwe Wereld 

ook uiterlijk anders. Dit inspireerde in 1758 de Zweedse bioloog Carl von Linné om ook de 

mens als onderdeel van de natuur, aan de hand van verschillende fysieke karakteristieken te 

classificeren en dit op een geografische kaart aan te brengen. Zijn bevindingen werden in 

1795 verder uitgewerkt door de Duitse natuurkundige J.F. Blumenbach, die de mensheid in 

vijf verschillende rassen groepeerde. Deze werden geplaatst in een hiërarchie gebaseerd op 

esthetische normen waarin het "Kaukasische" ras, waaruit de Europeanen zouden zijn 

ontstaan, als het “mooiste” werd aangemerkt. 

De classificaties van Blumenbach kwamen overeen met de positivistische eis van  

meetbaarheid die in de 19de eeuw als de wetenschappelijke methode gangbaar werd. Maar 

de classificaties boden nog niet het bredere kader om meer dynamische interpretaties te 

kunnen geven. Die kennis werd pas operationeel nadat Charles Darwin in 1859 zijn 

theorieën over de evolutie had gelanceerd waardoor veranderingen en variaties in de natuur 

konden worden samengevat als “survival of the fittest" en "natuurlijke selectie". Hoewel 

Darwin zelf terughoudend was ten aanzien over het gebruik van raciale classificaties, 

hadden zijn gedachten over onderlinge strijd, overleving en hiërarchieën een sterke impact 

op het gebruik van dergelijke categorieën om menselijke verschillen te verklaren en te 

begrijpen. 

Tijdens de 19de eeuw werd aan de wetenschappelijke indelingen van de mensheid een extra 

dimensie toegevoegd met de opkomst van het nationalisme. Het nationalisme schiep 

“verbeelde” gemeenschappen, gebaseerd op elementen zoals taal, cultuur en gevoelens van 

nationale identiteit. In die zin ontstonden er fundamentele tegenstellingen tussen de 

overwegend metafysische, emotionele en spirituele nationalistische categorieën enerzijds en 

de rationele, objectieve en fysisch meetbare wetenschappelijke categorieën anderzijds. 

Een soortgelijke dubbelzinnigheid ontstond ook in de relatie tussen het lichaam en “de 

ander”. Gezien het feit dat de ontmoeting met “de ander” en het onbekende potentiële 

risico’s met zich meebracht, was het noodzakelijk dat het lichaam niet allen beschermd werd, 

maar ook een beschermende rol kreeg toebedeeld. Zodoende werd het lichaam een object 

voor een duidelijke differentiatie tussen het bekende en “de ander”, waarmee het vanaf het 

midden van de 19de eeuw een centraal punt werd in de ontwikkeling van iets dat hier "civiele 

onoplettendheid" wordt genoemd. Volgens Goffman verwijst het begrip “civiele 
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onoplettendheid” naar een situatie waarin individuen, waarvan de fysieke verschijning en 

gedrag in overeenstemming zijn met die van de omringende meerderheid, als bekend 

worden beschouwd en daardoor een hoge mate van sociaal vertrouwen toegewezen krijgen. 

Daardoor worden ze in het dagelijks leven als iets vanzelfsprekend gezien en trekken ze 

geen of nauwelijks aandacht. Mensen met een lichamelijk stigma zullen echter juist wel 

opgemerkt worden door de omringende samenleving en, afhankelijk van de aard van het 

stigma, beschouwd worden als een potentiële bedreiging voor de maatschappelijke 

veiligheid, stabiliteit en de vigerende parameters van de normaliteit. 

Wetenschappelijke en nationale ideeën gingen in de 19de eeuw nieuwe dwarsverbanden 

aan, waardoor fundamentele tegenstellingen in de perceptie van “de ander” en “het eigene”, 

ook ten aanzien wan het lichaam, in een nieuw daglicht kwam te staan. Het lichaam werd 

een element in de vorming van de nationale identiteit – een “authentieke”, naar binnen 

gerichte besloten en veilige gemeenschap – terwijl de moderne wetenschap het lichaam 

gebruikte om een prognostische logica aan te geven die gebaseerd was op een meetbare en 

hiërarchische indeling van individuen en samenlevingen. 

Op basis van deze historische achtergrond wordt de hypothese en de methodologie van het 

proefschrift uiteengezet in hoofdstuk 4. De hypothese suggereert dat er vanaf het einde van 

de 19de eeuw een “civiele onoplettendheid” ontstond op basis van lichamelijke 

indelingscriteria van “de ander” die gebaseerd waren op de idealen van de moderne 

wetenschap en die samengingen met de vorming van de nationale identiteit. In deze fusie 

werden de fundamentele tegenstellingen tussen wetenschap en natievorming opgeheven en 

resulteerde uiteindelijk in wat in dit proefschrift een “nationaal-wetenschappelijk kader voor 

de indeling van de ander” wordt genoemd. Wat betreft de functie van het lichaam als sociale 

taxonomie, was dit kader flexibel en toch duidelijk genoeg, om de oorsprong en nationaliteit, 

evenals het niveau van evolutie en de fysieke en intellectuele capaciteit, te verankeren. 

Met gebruikmaking van methoden zoals die zijn beschreven door de etnologen Billy Ehn en 

Orvar Löfgren, wordt deze hypothese geanalyseerd aan de hand van een aantal Deense 

literaire, folkloristische en wetenschappelijke teksten. Geïnspireerd door hun nadruk op 

dichotomieën zoals chaos-orde, natuur-cultuur, samenleving-het sociale landschap, laat de 

analyse van deze bronnen zien hoe het nationaal-wetenschappelijke kader het mogelijk heeft 

gemaakt om “de ander” te belichamen in oppositie tot het Deense volk en maatschappij. 

Hoofdstuk 5 bestaat uit een verder onderbouwen van de tegenstellingen tussen de nationale 

en wetenschappelijke denkwijze. In de Deense context vormden deze tegenstellingen een 

problematische – en vooral dubbelzinnige – constellatie, dit vanwege de militaire nederlagen 
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en de territoriale inkrimping van het land in de loop van de 19de eeuw. Dit wordt geïllustreerd 

aan de hand van het werk van de filosoof Harald Høffding, die zijn interpretatie van Darwin 

op meerdere punten aanpaste, waardoor hij een synthese tot stand wist te brengen tussen 

de nationale en de wetenschappelijke uitgangspunten. Zo benadrukte hij bijvoorbeeld dat de 

territoriale inkrimping van Denemarken niet als een teken van culturele zwakte hoefde te 

worden gezien. Integendeel zelfs; volgens Høffding was er voor Denemarken geen reden om 

te vrezen voor verdwijning, uitsterving of ondergang, zo lang het land zich maar zou weten 

aan te passen aan de nieuwe wereldorde en daarbinnen leerde navigeren als een kleine 

natie. 

Wat de perceptie van het lichaam betreft, werd na de traumatische nederlaag van 

Denemarken tegen Pruisen in 1864 benadrukt dat het lichaam bescherming moest bieden 

tegen de risico's van de moderne wereld. Een verbetering van de fysieke gesteldheid van de 

bevolking als geheel werd noodzakelijk geacht en die behoefte leidde tot de opkomst van 

vele gymnastiekverenigingen en schietclubs overal in het land. Binnen die verenigingen werd 

de principes van de "Zweedse gymnastiek" toegepast, welke gebaseerd waren op 

wetenschappelijk, fysiologisch onderzoek. Naast het versterken van de lichamelijke 

opvoeding, dienden deze sportclubs ook als een forum  voor het verbreiden van de nationale 

identiteit. 

Omdat het lichaam aangepast diende te worden aan de wetenschappelijke parameters en de 

nationale idealen, werd het ook beïnvloed door deze tegenstellingen. De bronnen laten in 

hoofdstuk 6 en 7 zien hoe dit tot uitdrukking kwam in verschillen in classificatie van Denen 

enerzijds en vreemdelingen anderzijds. Er wordt onderzocht hoe de bronnen zowel 

essentiële als constructieve aspecten benadrukken in hun interpretatie van fysieke 

verschillen, om zo vormen van synthese te creëren die te vergelijken zijn met de gedachten 

van Høffding. Op die manier werden binnen het nationaal-wetenschappelijke kader, de 

gewenste verschijningsvormen, de fysieke controle over het lichaam, de relatie met de 

agrarische cultuur en een afgebakend grondgebied, gezien als onderling verbonden 

parameters die mensen en samenlevingen in raciale hiërarchieën onderbrachten. 

Hoofdstuk 6 laat zien dat de beeldvorming van de boer en de agrarische samenleving, 

cruciale elementen zijn in de vorming van een Deense nationale identiteit. Het onderzoek 

van de geograaf H. P. Steensby onder de Deense boerenbevolking, illustreert hoe de eerste 

antropologen zich inspanden om voorbeelden te vinden van lichamelijke en geestelijke 

kenmerken van een vermoedde Deense oermens. Op basis van hun wetenschappelijke 

kennis, veronderstelden ze dat de zuiverste exemplaren van de nakomelingen van de 

“oorspronkelijke Denen” moesten worden gevonden onder de plattelandsbevolking. Deze 
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veronderstelling was gebaseerd op het idee dat de boeren en de landelijke samenleving 

zeker in tamelijk geïsoleerde gebieden, nauwelijks beïnvloed waren door migratie en de 

moderne samenleving. Verdere werd verwacht dat deze nakomelingen een zekere fysieke 

“zuiverheid” zouden vertonen en dat ze welgeschapen groot en licht van kleur zouden blijken 

te zijn. 

Gelijksoortige beelden van de Deense agrarische samenleving zijn ook te vinden in het werk 

van de folklorist Thorkild Gravlund. Zijn voornaamste project bestond erin de “geest” en het 

“volkskarakter” van de Denen in kaart te brengen. Hij veronderstelde dat dit karakter bepaald 

zou zijn door een diepgewortelde relatie tussen de mensen en hun geboortestreek. Tevens 

was Gravlund ervan overtuigd dat variaties in het landschap en het leefmilieu, ook 

verschillen zou opleveren tussen verschillende regio's in Denemarken. Toch zouden deze 

verschillende karakters niet in staat zijn om het bestaan van wat hij de "volkswil“ noemde te 

ondermijnen. Deze “wil”, die een gevolg was van de gemeenschappelijke ervaring van 

verbondenheid met de geboortegrond, zou de basis zijn van wat Gravlund het Deense 

“volkskarakter” noemde. Door deze relatie met de geboortegrond, zou het mogelijk zijn om 

een harmonieuze samenleving te ontwikkelen op basis van een harmonieus samenspel 

tussen natuur, beroep, cultuur en karakter van de lokale bevolking. Om deze harmonie te 

waarborgen zouden “echte” Denen volgens Gravlund instinctief voor een levenspartner 

kiezen die nakomelingen zou kunnen genereren met de juiste fysieke en spirituele 

eigenschappen. 

Gravlund noch Steensby twijfelden aan de fysieke en spirituele kracht van de authentieke 

Deense boer. Maar ondanks dat zij hem uitstekende eigenschappen toedichtten, 

beschouwden ze de migratie vanuit het zuiden en de verstedelijking en mechanisatie van de 

landbouw, als veranderingen die het karakter van het Deense volk en hun samenleving 

bedreigden. Tegen deze achtergrond presenteerden zij de relatie tussen de Denen en de 

buitenwereld als een strijd tussen tegenstellingen, zoals platteland vs. verstedelijking, noord 

vs. zuid, licht vs. donker, binnen vs. buiten, harmonie vs. disharmonie, etc. 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de schrijver en Nobelprijswinnaar Johs. V. Jensen en de 

antropoloog Kaj Birket-Smith. Beiden vertegenwoordigden ze een meer globale visie, waarbij 

ze beschrijvingen van “de ander” gebruikten als een spiegel om de kenmerken van het 

Deense volk en cultuur te definiëren. In tegenstelling tot Gravlund en Steensby, waren 

Jensen en Birket-Smith diep geworteld in het materialisme en de moderne samenleving. 

Toch beschouwden ze de agrarische samenleving en cultuur steeds als een voorwaarde 

voor de algehele ontwikkeling van de moderne samenleving. Dus waren ook voor hen de 

agrarische idealen een fundamentele parameter bij het onderling vergelijkingen van mensen 
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en samenlevingen. Ze waren ervan overtuigd dat het in een agrarische cultuur geworteld 

zijn, ook weerspiegeld wordt in de capaciteit waarmee de mens de stedelijke en de 

technische mogelijkheden zowel lichamelijk als geestelijk het hoofd kon bieden. Wat 

Steensby en Gravlund zagen als een bedreiging voor de agrarische cultuur, was in de ogen 

van Jensen en Birket-Smith het hoogtepunt van de beschaving en een teken van kracht van 

de westerse mens. 

Ondanks deze tegenstellingen zijn er ook overeenkomsten, zoals het feit dat Jensen en 

Birket-Smith, lichte, blonde, sterke en gecontroleerde lichaamskenmerken gebruikten als 

symbool voor het potentieel van de westerse mens om vooruitgang en ontwikkeling te 

creëren. Overeenkomsten zijn ook te vinden in hun categorisering van “de ander” waarbij ze 

gebruik maakten van dezelfde soort lichamelijke dichotomieën: licht-donker, volwassen-kind, 

man-vrouw, groot-klein, stevig-licht, beschaafd-wild, gecontroleerd-ongecontroleerd, mooi-

lelijk , zuiver-vuil, kwiek-sloom en mens-dier. Deze tegenstellingen werden vervolgens in 

nauw verband gebracht met meer algemene maatschappelijke beschrijvende dichotomieën 

zoals harmonie-disharmonie, vooruitgang-stagnatie, platteland-verstedelijking, cultuur-

natuur, noord-zuid, christendom-heidendom en verlicht-onverlicht. 

Vanuit verschillende nationale en wetenschappelijke perspectieven waren lichamelijke 

kenmerken dus onderdeel van een breder spectrum van sociale categorieën en hiërarchieën. 

Dankzij deze verbinding werd het door een interpretatie van de vorm en controle van het 

lichaam mogelijk om mensen, gemeenschappen en culturen langs die lijn te classificeren. 

Ondanks het feit dat de bronnen duidelijke in de richting van een sterk symbiotisch discours 

t.a.v. nationale en het wetenschappelijke uitgangspunten gaan geven ze slechts een 

indirecte aanwijzing voor het bestaan van een gecombineerd kader waarin het nationale 

paradigma en wetenschappelijke denken samengaan. Hoofdstuk 9 geeft echter een 

uitgebreidere analyse van de aspecten die de hypothesen rond  een nationaal-

wetenschappelijk kader als basis voor de indeling van “de ander” verder ondersteunen. 

 

In hoofdstuk 8 wordt betoogd hoe in de loop van de 20ste eeuw de tijdgeest beïnvloed werd 

door een algemene scepsis t.a.v. migratie en vreemdelingen. In dit verband vertonen de 

bronnen een merkwaardige paradox. Aan de ene kant werden de Denen beschouwd als een 

van de meest ontwikkelde volkeren en samenlevingen, maar aan de andere kant werd 

gevreesd dat vreemdelingen de vermeende superioriteit van het Denen zouden aantasten. 

Als een oplossing voor deze paradox, wordt gesteld dat de transformatie van de agrarische 

cultuur en samenleving, in de richting van een moderne samenleving, een gevoel van 

onzekerheid en slachtofferschap teweeg bracht. Vervolgens werd dit gevoel zowel 
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beschouwd als het fundament, als ook de oplossing voor de uitdagingen die deze 

transformatie creëerde. Bijgevolg werden de percepties van de agrarische samenleving en 

die van de moderne samenleving zowel elkaars tegenpolen als elkaars logische voorwaarde. 

 

Op basis van een overzicht van de theoretisch werken van Norbert Elias, Zygmunt Bauman, 

Liah Greenfeld en Ernest Gellner wordt in hoofdstuk 9 betoogd dat het nationalisme van het 

laatste deel van de 19de eeuw een reeks mentale grenzen opwierp. Wat de wetenschap 

betreft werden die geïnstitutionaliseerd in de natiestaat waardoor deze een platform werd 

voor het tentoonstellen van het niveau van wetenschappelijke kennis, de dynamiek en het 

ontwikkelingspotentieel van het nationale project. Op die manier ondersteunde de 

wetenschap de consolidering van het nationale project. In deze context werd het positivisme, 

dankzij het vermogen ervan om de toegepaste (en gewenste) perceptie van mens en 

samenleving te vormen en te ondersteunen, een cruciaal instrument voor het bestendigen 

van de sociale orde en verhoudingen. 

In dit opzicht kan het nationaal-wetenschappelijke kader beschouwd worden als een fusie 

van doel en middel, waarbij het doel – het streven van de nationale agenda's naar 

homogeniteit, bestendiging en hiërarchische positionering – werd bereikt en bevestigd door 

het middel; namelijk het wetenschappelijke onderzoek en methodologie. 

De nationaal-wetenschappelijke ideeën verschenen dan ook als een impliciet, complementair 

en cohesiescheppend kader, waarin het lichaam en de fysieke verschijningsvormen ervan op 

een zodanige wijze samengesteld werden, dat het kader het mogelijk maakte om mensen, 

culturen, en samenlevingen te classificeren als Deens, Scandinavisch, Europees of 

simpelweg “vreemd”. Deze categorieën creëerden een basis voor de eerder genoemde 

“civiele onoplettendheid“, waarin de toegepaste fysieke en mentale waarneming de basis 

vormden van een soort non-verbale kennis die vrijkwam bij het contact met het vreemde en 

onbekende. 

Na de tweede wereldoorlog waren de behoeften aan nieuwe parameters om de mensheid en 

zijn samenlevingsvorm en mee te beschrijven sterk toegenomen. Een opmerkelijk voorbeeld 

van het streven naar een vernieuwing van  de bestaande parameters is de oprichting van de 

VN en de UNESCO. In hoofdstuk 10 wordt uitgelegd hoe deze breuk met het verleden zich 

weerspiegelde in de Deense identiteit en de wetenschappelijke praktijk na 1945. 

Vanaf de vroege jaren '50 kenmerkt de agrarische samenleving in Denemarken zich door 

snelle en grote veranderingen. Door industrialisering en technische vooruitgang nam de 

landbouwproductie sterk toe, terwijl het aantal boeren fors daalde. Ondanks deze 



192 
 

veranderingen behielden de idealen van de traditionele agrarische samenleving een sterk 

symbolische betekenis voor de Deense identiteit. Dat werd vooral duidelijk in de discussies 

over de aansluiting van Denemarken bij de Europese Gemeenschap. Aan de hand van de 

historische romans van de Deense schrijver en EG-tegenstander Ebbe Kløvedal Reich, 

wordt getoond, hoe het idee van een vaste homogene groep die primair leeft van de 

landbouw, als een positief kenmerk van het Deense volk en samenleving gepresenteerd 

wordt. 

Vanuit zijn verzet tegen de EG, voorspelde Reich een mogelijke confrontatie met de Zuid-

Europese culturen, mensen en kapitaal, wanner deze door migratie de Deense cultuur 

zouden gaan veranderen. Op die manier heeft het verzet tegen de EG het nationaal-

wetenschappelijke kader nieuw leven kunnen inblazen. Het al dan niet aansluiten bij de EG 

werd direct in relatie gebracht met het verdwijnen van de idealen van de agrarische 

samenleving. Een meer recent voorbeeld was te zien tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2009, toen bepaalde politici voorstelden, met verwijzing naar de agrarische tradities, om 

de maaltijden in openbare instellingen uit minimaal twintig procent varkensvlees te laten 

bestaan. Ondanks het feit dat de traditionele boer bijna verdwenen is uit de Deense 

samenleving, heeft het beeld van de agrarische cultuur nog steeds een belangrijke 

symbolische betekenis. 

Wat de antropologie betreft was die in de naoorlogse jaren vooral beïnvloed door de 

opkomst van de UNESCO. Een van UNESCOs belangrijkste doelstellingen was het tot stand 

brengen van een mentaliteitsverandering ten aanzien van culturele tolerantie ten aanzien 

van “de ander” via het onderwijs, de wetenschap en het culturele leven. Er werd hierbij 

inspiratie gevonden in de ideeën van het cultureel relativisme, die al in de jaren 1920 en ‘30 

waren gelanceerd. Deze ideeën beschouwden de mensheid als één grote familie met 

weliswaar vele verschillen, maar die allemaal met respect voor individuele en culturele 

variatie, moest worden behandeld. In dit verband stelde UNESCO dat wetenschappelijke 

studies over biologische verschillen tussen mensen geen uitspraken mochten bevatten of 

legitimeren, over de relatie tussen mentale kenmerken en intelligentie. In plaats daarvan 

werd benadrukt dat studies van “etnische groepen” uitgevoerd moesten worden op basis van 

morele en maatschappelijke acceptatie en tolerantie. 

Voorbeelden uit enkele wetenschappelijke teksten illustreren, hoe deze nieuwe ideeën 

werden overgenomen door Deense wetenschappers, onder andere Kaj Birket-Smith. Maar 

tegelijkertijd weerspiegelen de teksten ook hoe moeilijk het was voor wetenschappers om de 

relatie tussen biologische verschillen en geestelijke vermogens, volledig links te laten liggen. 
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Dit proefschrift bekijkt tevens hoe UNESCO de mens als entiteit benadrukte, terwijl ze ook 

een politisering van de culturele en lichamelijke verschillen ondersteunde, en daarmee twee 

tegenoverstelde agenda's hanteerde. De politisering van de fysieke verschillen leidde niet tot 

een vermindering van de rol en betekenis van de verschillen. Integendeel. Met de komst van 

het multiculturalisme werd de symbolische waarde van de verschillen zelfs groter, vooral 

toen diverse minoriteiten hun groepsidentiteit op basis van lichamelijke verschillen gingen 

benadrukken, zoals huidskleur haar of bepaalde vormen van kleding of voedsel, om zo hun 

culturele kenmerken distinctief te maken. 

Op die manier heeft de politisering een onderlinge afhankelijkheidsrelatie geschapen tussen 

de groep die stigmatiseert en de groep die wordt gestigmatiseerd: beide groepen ontlenen 

hun identiteit en status aan hun onderlinge verschillen. In plaats van het belang van de 

verschillen te verkleinen hebben de ideeën van het multiculturalisme de functie van het 

lichaam als bemiddelaar van etniciteit, identiteit en culturele verbondenheid dus juist 

versterkt. Uiteindelijk zorgde de naoorlogse pogingen om te breken met de sociale 

classificaties van het nationaal-wetenschappelijke kader, in een verdere differentiatie en 

toespitsing van de categorieën. 

Na het vaststellen van de moeilijkheden van de UNESCO om een meer inclusieve denkwijze 

te creëren, richt hoofdstuk 11 de blik op de invloed van de wetenschap en het 

multiculturalisme, op de hedendaagse relatie tussen culturele identiteiten. Er wordt betoogd 

dat het multiculturalisme er wel in geslaagd is om de grenzen voor een bredere 

maatschappelijke erkenning van verschillen te verruimen. Bijgevolg kwam er echter ook 

meer ruimte voor het maatschappelijke en culturele speelveld waarbinnen het lichaam als 

medium voor het denken in termen van "ons" en "hen" functioneert. Als een onvoorzien en 

ongewenst gevolg van deze uitbreiding zijn echter de lijnen tussen de verschillende 

identiteiten scherper geworden. De multiculturele ideeën, die bedoeld waren om culturele 

integratie te bevorderen, lijken eerder de culturele segregatie in de hand te hebben gewerkt 

dan het omgekeerde. 

Nieuwe inspiratie kan wellicht gevonden worden in muliticulturele projecten  als “The human 

family tree – Migration stories”,  gelanceerd door het tijdschrift National Geographic in 2009. 

Dit "genografische" project bepaalt de herkomst van mensen aan de hand van de indeling 

van genen in "haplotypen" en "haplogroepen". 

Genografische kennis laat zien, dat het verhaal dat mensen op basis van een interpretatie 

van hun lichaam over hun identiet vormen, niet noodzakelijk overeenkomt met het verhaal 

dat verteld wordt door hun genen. Verder maakt de genografische kennis een radicale 
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verschuiving in de traditionele interpretatie van migratie mogelijk. Door de eeuwen heen 

heeft men migratie veelal beschouwd als een negatief verschijnsel, maar omdat 

genografische kennis aanwijzingen geeft over de geografische oorsprong van onze 

voorouders, wordt migratie op die manier voorgesteld als iets dat de mensheid juist 

samenbrengt. Vanuit dit perspectief kan het verhaal van genen en migratie misschien een 

einde maken aan de tegenstelling tussen eenheid en diversiteit, die de multiculturele 

ideologie kenmerkt. Wat culturele identiteiten betreft geeft het bovendien een 

wetenschappelijke reden om termen als authenticiteit en homogeniteit te relativeren. 

Een groot nadeel van de verspreiding van de boodschap van het "menselijke stamboom"-

project is echter wel, dat het idee van entiteit dat het voorbrengt, gebaseerd is op iets 

onzichtbaars. Het lijkt een voor de hand liggende redenering te zijn, zo lang de multiculturele 

mentaliteit, het gebruik van het lichaam ziet als een sociale categorie voor het classificeren 

van identiteit en culturele verbondenheid. 

Maar die situatie kan veranderen, niet in de laatste plaats omdat de sociale gevolgen van de 

multiculturele ideologie tegenwoordig worden bekritiseerd vanuit zeer uiteenlopende 

invalshoeken. Critici hebben betoogd dat de multiculturele ideologie door haar focus op 

verschillen, het individu eerder binnen nauwe grenzen van een bepaalde culturele categorie 

houdt, dan dat het keuzevrijheid biedt. De laatste wat , ironische conclusie van dit 

proefschrift is, dat de logica van het nationaal-wetenschappelijke kader samen met het 

benadrukken van lichamelijke verschillen door de multiculturele ideologie, een aanzienlijke 

belemmeringen is voor de openheid, tolerantie en harmonie die men in de tweede helft van 

de 20ste eeuw zo graag wilde creëren. 
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