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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. 



27 
 

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
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. 
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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). 


