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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.  


