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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). 



7 
 

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
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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). 


