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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.  


