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5. Det nationale og Darwin – Et umage par 
 

Som det ovenstående blev antydet var den herskende menneske- og samfundsopfattelse i 

det 19. og 20. århundrede under markant indflydelse af den nationale stats- og 

identitetsdannelse samt den moderne videnskabs – og ikke mindst naturvidenskabernes – 

opblomstring. Med videnskabens konsolidering, som institutionen med nøglen til sandheden 

om natur og samfund, udsprang der fra dens vokabular en organisk samfundsopfattelse, 

hvori der blev draget analogier mellem menneskekroppen og samfundet. Herved blev 

samfundsmæssige forskelle sammenlignet med de forskellige legemsdele og deres funktion, 

og som organisk metafor blev kroppen således et instrument til italesættelsen af den 

moderne stat og dens samfundsorganisation.1 Analogierne stoppede imidlertid ikke ved den 

metaforiske forbindelse mellem kroppen og samfundet, idet en række af de moderne 

medicinske termer som sundhed, sygdom, lys, luft og renlighed, også blev overført til mere 

generelle samfundsbeskrivelser.  

 

Fra lægevidenskabens og medicinens iagttagelser af byerne, var det på videnskabelig vis 

blevet kortlagt, hvordan det mørke, smudsige og urene havde medført sygdom og fordærv 

blandt bybefolkningen. Dermed lå iagttagelserne som sådan fint i tråd med forestillingerne 

om bondesamfundets fortræffeligheder, og man kunne få indtryk af, at sammenkoblingen af 

videnskabens vokabular med den nationale identitets forestillinger udviklede sig gnidningsfrit 

og uden nævneværdige modsætningsforhold. Det var dog ikke tilfældet.   

 

Hvad der i en vis forstand kan ses som en forlængelse af Rousseaus tanker om menneskets 

civilisatoriske udviklingslinje argumenterede Darwin således for, at mennesket skulle 

anskues som det højst udviklede dyr naturen havde frembragt. Selvom Darwin som førnævnt 

var forsigtig med at drage konklusioner forhindrede det ikke, at religiøse sind rundt omkring i 

Europa kom i kog. Ikke mindst fordi Darwins tanker og opdagelser kunne tolkes som en 

direkte udfordring til skabelsesberetningen og dermed kirkens monopol på forklaringen om 

menneskets oprindelse. Dette gav rundt omkring i Europa anledning til den såkaldte 

”abekat”-diskussion.  

 

Abekat-diskussionen gik heller ikke udenom Danmark, men tog altovervejende karakter af at 

være en reminiscens af den europæiske debat.2 Omvendt skal det dog ikke ses som et 

                                                      
1 Jf. Jes Fabricius-Møller, (2000). 
2 Jf. Jes Fabricius-Møller, ”Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900”, Historisk 
Tidsskrift nr. 100, (2000), s. 69-91. 
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udtryk for, at det danske åndsliv fandt Darwins tankesæt uproblematisk, for, som det senere 

vil fremgå, så var fortolkningen af Darwins teser genstand for en vis debat. Ser man i den 

forbindelse på den situation det danske samfund befandt sig i efter Darwins teser var blevet 

oversat til dansk i 1872, forekommer det derimod nærliggende at se både darwinismen og 

den moderne videnskab, som tankesæt, der i forhold til den danske nationale stats- og 

identitetsdannelse rejste andre og mere graverende spørgsmål end de abekat-diskussionen 

tog op. 

 

5.1. Dansk identitetsdannelse i lyset af Darwin 

  

Set i et historisk perspektiv har udviklingen af den danske identitet været en langstrakt 

proces, som der ikke kan sættes noget entydigt begyndelsestidspunkt på. Afgørende var 

dog, at der i løbet 1700-tallet skete en række samfundsmæssige forskydninger, der var med 

til at lægge kimen til hvad man kan kalde den moderne eller nyere danske selvforståelse. 

Baggrunden for den retning, udviklingen af den danske selvforståelse tog i denne periode, 

var primært socialt og sprogligt betinget. En væsentlig årsag hertil lå i helstatens 

administration, hvor arbejdssproget var tysk og embederne var derfor altovervejende besat 

af tysktalende. I takt med at det dansktalende borgerskab voksede sig større, voksede også 

kravet om en dansktalende administration, og kravet blev i 1776 hørt af den danske 

kongemagt med indførslen af loven om dansk indfødsret. Officielt betød loven, at embeder i 

helstaten skulle besættes af indfødte – det vil sige danskere. Udover hermed at 

imødekomme det danske borgerskabs ønsker, havde loven også til formål at udgøre et 

modtræk til den regionale nationalisme, som var begyndt at spire indenfor helstatens 

grænser. Som sådan havde indfødsretten til hensigt at fastholde helstatens strukturer, men 

eftersom resultatet blev en skarpere afgrænsning fra det tyske sprog og kultur, blev loven 

snarere begyndelsen på enden for den mere kosmopolitisk orienterede helstat.  

 

Set i det lys kan loven betragtes som en grundsten i den kontinuerlige udvikling af den 

danske identitet, sådan som den, trods sociale modsætninger indenfor det danske samfund3, 

tog sig ud fra sidste halvdel af 1700-tallet og frem til 1840-erne. I samme periode blev der 

ligeledes gennemført en række reformer indenfor landsbrugs- og undervisningsområdet,4 og 

sammen med indfødsretten skulle disse reformer vise sig at blive vigtige elementer i 

positioneringen og konsolideringen af bondesamfundet som identifikationsrammen for den 

                                                      
3 Jf. Eric Bernard Jensen, ”Dansk identitetshistorie”, Historisk Tidsskrift, bd. 92, Hæfte 2 (1992), s. 326-347. 
4 Jf. Claus Bjørn, Dengang Danmark blev moderne – eller historien om den virkelige danske utopi, 
(København: Fremad), 1998. 
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danske nationalfølelse. Konsolideringen tog for alvor fart i løbet af 1840-erne, som en 

udløber af de interne og eksterne spændinger, der fra begyndelsen af 1800-tallet prægede 

helstaten. For helstaten var denne periode en lang deroute. I 1807 bombarderede 

englænderne København, derefter fulgte statsbankerotten i 1813 og året efter måtte man 

afstå Norge. Derudover tiltog spændingerne mellem landets tysk- og dansktalende 

befolkning i landets sydlige hertugdømmer, hvilket i 1848 førte til treårskrigen. Efter at have 

trukket sig sejrrigt ud af opgøret mod det tyske oprør, blev slaget ved Dybbøl i 1864 til 

gengæld slaget, hvor presset på helstatens sammensætning kulminerede med tabet af 

Sønderjylland.  

 

Fra at være en anseelig europæisk magtfaktor blev den danske helstat på et halvt 

århundrede reduceret til en territorial lille og militær svag nationalstat. Bevidsthedsmæssigt 

gik denne udvikling ikke upåagtet hen. At være dansk i tiden efter 1864 var ikke det samme 

som under den kosmopolitiske helstat, hvorfor det også var nødvendigt med en 

omformulering af helstatens opfattelse af den danske identitet. Derfor er det også forståeligt, 

at eftertiden har benyttet devisen om ”Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes” til at beskrive 

ånden efter 1864. For devisen, som stammer fra et citat på en skuemønt der blev præget i 

anledning af en kunst- og industriudstilling i 18725, er en ganske rammende beskrivelse af, 

hvordan der bevidsthedsmæssigt blev søgt bagud i historien efter nye orienteringspunkter til 

grundlag for den danske nationalstats identitetsdannelse. Med de tidligere succesfulde tiltag 

indenfor landbruget og folkeoplysning var disse derfor oplagte udgangspositioner for en ny 

identitetsdannelse.  

 

Hertil blev der helt i overensstemmelse med positivismens krav om målbarhed søgt efter 

videnskabelige objektive beviser for det danske folks rødder i bondesamfundet. Den opgave 

blev i vid udstrækning tillagt historikerne, som med forbillede i den tyske historiker Leopold 

von Ranke (1795-1886) skulle afdække ”wie es eigentlich gewesen”. Med blandt andre N. F. 

S. Grundtvig (1773-1872) som en flittig historieskriver og fortaler for gårdmandsideologien 

frembragte han og andre historikerne, ud fra Rankes retningslinjer for videnskabelig 

historieskrivning, en række idealiserede forestillinger om bonden og bondesamfundet. 

Kendetegnede for disse forestillinger var, at bondesamfundet blev fremstillet med en aura af 

familiær tryghed, som sammen med middelmådighed, det jævne, jordbundethed og følelsen 

af bedreværd blev de bærende elementer i den danske identitet.6 Eller som historikeren 

                                                      
5 Jf. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sagde-dalgas-hvad-udad-tabes-
skal-indad-vindes/, lokaliseret d. 08.09.2011. 
6 Jf. Uffe Østergaard, Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel verden, 
(København: Rosinante, 1992), s. 55-58. 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sagde-dalgas-hvad-udad-tabes-skal-indad-vindes/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sagde-dalgas-hvad-udad-tabes-skal-indad-vindes/
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Søren Mørch (1933-) har beskrevet det, så blev folket og nationen ophøjet som det 

ypperligste, hvorved den danske nationalfølelse fik ”et umiskendeligt skær af 

selvtilstrækkelighed og snæversynethed.”7 

 

Til Søren Mørchs noget harske ordvalg kunne man spørge om det nu også kunne være så 

meget anderledes, når nu baggrunden for 1800-tallets nationale identitetsdannelse netop var 

økonomisk deroute, militære nederlag og territorial reduktion. Krisetider fordrer sjældent de 

store udadvendte tanker. Derfor synes det forståeligt og logisk, hvis der har været et behov 

for at søge nogle umistelige fikspunkter til at kunne genskabe grundlaget for en tillid og 

sikkerhed til det at være dansk. Udover de positive erfaringer fra landboreformerne var 

bondesamfundet, i kraft af dets håndgribelige tilknytning til jorden, yderst velegnet som 

idealbillede for forestillingerne om et oprindeligt dansk folk. Velegnet fordi den danske 

identitet herved fik tilført en vis essentialisme og autenticitet, ligesom der i kraft af det 

bagudskuende perspektiv blev skabt en form for kontinuitet, som kunne danne et fundament 

for nationens fremtidige identifikationsramme og udviklingsmuligheder. Sagt med andre ord 

så blev der med den nationale identitetsdannelses fokus på bondesamfundet, genskabt en 

sammenhæng mellem fortiden, nutiden og fremtiden, som var forsvundet med helstatens 

sammenbrud. 

 

Al essentialisme og autenticitet til trods, så var det, for den forsmåede nation som Danmark 

var efter 1864, ikke uproblematisk sådan uden videre at acceptere Darwins udviklingslære 

som et alment gyldigt princip. For accepterede man Darwins tese om den bedst egnedes 

overlevelse som et uomtvisteligt og videnskabeligt bevist faktum, så det unægteligt dystert 

ud for Danmark. Netop i det darwinistiske lys var der i slutningen af 1800-tallet da også 

fremkommet en udpræget tvivl til Danmarks fremtidige eksistensmuligheder.8  

 

Som det senere vil fremgå fik overlevelsesaspektet og det nationale en afgørende indflydelse 

på opfattelsen af kroppen og kropsprægningen. Men inden da vil der først blive kastet et blik 

på, hvorledes forholdet mellem den nationale identitetsdannelse og Darwins opdagelser 

krævede en filosofisk tilpasning. Et eksempel herpå finder man i filosoffen og teologen 

Harald Høffdings (1843-1931) udlægning af Darwins teser og den moderne videnskab. 

                                                      
7 Søren Mørch, Den sidste Danmarkshistorie, (København: Gyldendal, 1996), s. 91. 
8 Jf. Ove Korsgaard, Kampen om lyset – Dansk voksenoplysning gennem 500 år, (København: Gyldendal, 
1997). 
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5.2. Synteseskaberen  
 

Harald Høffding havde en livslang karriere som professor i filosofi ved Københavns 

Universitet og han nød i sin samtid stor international anerkendelse indenfor sit forskningsfelt. 

Af hans forfatterskab, der spredte sig vidt over det filosofiske område, blev flere værker 

oversat til tysk, engelsk, fransk såvel som til japansk og russisk.9 Ligeledes blev han en 

betydelig filosofisk inspirationskilde for atomfysikeren Niels Bohrs (1885-1962) filosofiske og 

erkendelsesteoretiske grundlag. Trods Høffdings betydning og omfattende forfatterskab har 

eftertiden imidlertid oftest yndet at fremhæve Georg Brandes (1842-1927), som den 

fremtrædende eksponent for det moderne gennembrud i Danmark. I kraft af hans polemiske 

karakter og hans position på dagbladet Politiken fremstår Brandes da også som en af de 

mest iøjnefaldende skikkelser indenfor datidens danske kultur- og åndsliv. Uden på nogen 

måde at forklejne Brandes, kan det dog forekomme noget tankevækkende, for ikke at sige 

en smule uretfærdigt, at eftertiden i den grad har stirret sig blind på Brandes. Dermed er der 

ikke levnet megen opmærksomhed til andre personligheder som eksempelvis Høffding, der i 

samtiden ellers blev anset som Brandes ligemand.10  

 

Umiddelbart havde Brandes og Høffding filosofisk en del til fælles. Begge var inspireret af 

positivismen, ligesom de begge nærede stor tiltro til den moderne videnskab og dens 

muligheder.11 Men hvor Brandes brugte de moderne tanker provokerende og 

debatskabende, lagde Høffding vægt på at fremstille de nye ideer i lyset af helhederne og 

sammenhængene i filosofiens verden.12 Ud af deres fælles passion for den moderne 

videnskabs landvindinger skulle der i slutningen af 1880-erne vise sig at fremstå to 

væsensforskellige fortolkninger af selv samme udvikling og opdagelser. Det filosofiske brud 

mellem de to prominente personligheder kom efter at Brandes i et forsvar for en aristokratisk 

radikalisme slog til lyd for den tyske filosof Friedrich Nietzsches (1844-1900) 

overmenneskefilosofi. Overmenneskefilosofien kunne næppe ligge længere væk fra 

Høffdings helhedsorienterede tilgang til de moderne tanker. Som en reaktion mod Brandes 

plæderede Høffding for en demokratisk radikalisme, som, grundlagt på humanisme og 

                                                      
9 Jf. Peter Thielst, Fem danske filosoffer fra det 19. århundrede: Henrich Steffens, Fredrik Christian Sibbern, 
Poul Martin Møller, Søren Kierkegaard, Harald Høffding, (Frederiksberg: Det lille forlag, 1998), s. 39-44. 
10 Jf. Anathon Aall, Filosofi i Norden til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og 
Finland, Danmark og Norge, bd.2, (Oslo: Kristiania, 1919), s. 172-174. 
11 Jf. Ove Korsgaard, (1997), s. 241-242. 
12 Jf. Harald Beyer, Nietzsche og Norden, bd. 1, (Bergen: Universitetsforlaget, 1958), s. 68-86; Jan Faye, Niels 
Bohr: His Heritage and Legacy. An Anti-realist View of Quantum Mechanics, (London: Kluwer Academic 
Publishers, 1991).  
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kristendom, repræsenterede et menneskesyn, der havde den brede befolkning og 

fællesskabets bedste for øje.13 

 

I modsætning til den radikale Brandes udgjorde hensynet til fællesskabet et helt centralt 

aspekt i Høffdings arbejde, hvilket blandt andet højskoleforstanderen Holger Begtrup (1859-

1937) positivt fremhævede i sin bog, Det danske Folks Historie i det nittende Aahundrede fra 

1914. I forbindelse med Begtrups gennemgang af udviklingslærens udbredelse i Danmark 

blev Høffding således beskrevet som: “... den Mand, som har størst Fortjeneste af en 

forsvarlig Oplysning om den engelske Udviklingslære.”14 Hvad forsvarligheden bestod i, 

præciserede Begtrup desværre ikke nærmere, men et godt gæt kunne være, at Høffding, i 

kraft af sin fokus på helhederne og fællesskabets bedste, formåede at danne en slagkraftig 

modvægt til de mere rabiate fortolkninger af udviklingslæren. Det gælder ikke mindst når 

fortolkninger rettede sig imod kristendommen og den kontekst hvori den nationale identitet 

tog form.  

 

Eksempelvis pointerede Høffding, at Darwin aldrig havde talt imod eksistensen af en 

guddommelig skaber. På det grundlag mente Høffding ikke, at darwinismen og 

kristendommen udelukkede hinanden, hvorfor der heller ikke var belæg for at opfatte 

darwinismen som en ukristelig verdensopfattelse.15 Der var ifølge Høffding med andre ord 

grænser for, hvor revolutionerende og radikalt Darwins opdagelser skulle fortolkes. En 

lignende moderation slog han til lyd for, da han i tobindsværket Den nyere Filosofis Historie 

fra 1885 diskuterede Darwins tese om den bedst egnedes overlevelse. I den sammenhæng 

hæftede Høffding sig ved Darwins formulering om, at en art som udviste empati og omsorg 

over for hinanden til enhver tid ville være bedre stillet i tilværelsens kamp, end arter der var 

disse egenskaber foruden.16 Med fremhævelse af netop dette aspekt blev den rå fortolkning 

af ”survival of the fittest”, alles kamp mod alle, i Høffdings udlægning betragteligt modificeret. 

Nok så interessant set fra en dansk synsvinkel, faldt Darwins tanker samtidig pænt i tråd 

med den grundtvigianske ide om et samfund, hvor få har for meget og færre har for lidt.  

 

Høffding stoppede imidlertid ikke der, men forsatte i samme spor i sine fortolkninger af 

Darwins overvejelser omkring overlevelsesevnen og territorial udbredelse. Selvom han i den 

sammenhæng ikke eksplicit forbandt disse til den nationale identitetsdannelse, forekommer 

det i lyset af hans helhedstænkende og fællesskabsorienterede tilgang til filosofien ikke 

                                                      
13 Jf. Harald Beyer, (1958), s. 72.  
14 Holger Begtrup, Det danske Folks Historie i det nittende Aarhundrede, bd. 4, (København: Nordisk Forlag, 
1914), s. 438. 
15 Harald Høffding, ”Charles Darwin”, Studentersamfundets Smaaskrifter, 5. hf. (1889), s. 3-39. 
16 Harald Høffding, Den nyere Filosofis Historie, bd. 2, (København: P. G. Philipsens Forlag, 1895), s. 411. 
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usandsynligt, at Høffding har haft den nationale situation for øje. Således understregede han, 

at der ifølge Darwins teser ikke var noget negativt forbundet med territorial afgrænsning og 

begrænsning. Snarere tværtimod, for som Høffding formulerede det: 

  

Det tredie Faktum ligger i Arternes geografiske Udbredelse, der bedst forstaas ved at 

antage, at forskellige Former og Egenskaber hos beslægtede Væsener ere opstaade 

ved Stammens Udbredelse over Strækninger af forskellig Beskaffenhed. At de lavest 

staaende Væsener ere de videst udbredte, forklares ved, at deres Frø og Æg er 

smaa og vel skikkede til at føres vidt omkring af Vand og Strøm.17 

 

Essensen i dette faktum var med andre ord, at jo mere udbredt en stamme er, jo 

laverestående ville den være, hvilket nødvendigvis måtte betyde at en gruppe, der holdt sig 

inden for et begrænset område ville være tilsvarende højerestående. Om end Darwin kunne 

læses sådan, så var det ikke desto mindre noget af en kreativ – for ikke at sige eklektisk - 

fortolkning af Darwins tanker om arternes geografiske udbredelse. Ikke mindst fordi der i 

forlængelse af denne fortolkning yderligere kunne udledes, at der i Darwins 

overlevelsestanke ikke lå en indbygget logik om en stammes altdominerende magt over 

andre stammer eller om den stærkestes overlevelse. Med lidt behændighed fik Høffding på 

den måde vendt den radikale fortolkning af ”survival of the fittest”, som den stærkestes ret til 

overlevelse, om ikke på hovedet så i hvert fald 90 grader. Således kom fortolkning af Darwin 

til at passe ind i Høffdings generelle afstandtagen fra overmenneskefilosofien og den rå 

overlevelsestanke. Herved passede hans fortolkninger af Darwins teorier fint ind i en 

organisk samfundsbeskrivelse, der med fordel kunne føres over på baggrunden for den 

danske nation og nationalstats udformning. 

 

Ud fra et dansk småstats-perspektiv må det siges at have været en ganske fordelagtig 

udlægning, da der herved ikke var noget problematisk i at være et geografisk lille land med 

en tilsvarende lille befolkning. Tværtimod kunne afgrænsningen, sammen med det faktum at 

Danmark stadig eksisterede, ses som et udslag af at befolkningen tilhørte en stærk og 

højtudviklet stamme eller nation om man vil. For som Høffding fremhævede, havde Darwin 

selv påpeget, at det kun var de laveste stammer, som af mangel på eget territorium lod sig 

”føre vidt omkring”. Og trods alt besad Danmark et eget afgrænset territorium og danskerne 

måtte derfor ikke regnes for at være en lavere stamme.  

 

                                                      
17 Ibid., s. 406. 
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At afgrænsningen var fremtvunget af afståelser og nederlag var, ifølge Høffdings udlægning 

af darwinismen, for så vidt heller ikke noget problem. Blot skulle man tage ved lære af sine 

erfaringer, eller som han skrev:  

 

Man må holde fast i, at de Egenskaber og Evner, som den Naturlige Udvælgelse 

fremelsker, ikke blot ere saadanne, som ere til Bedste for det enkelte Individ, men 

ogsaa saadanne som ere til Bedste for hele Gruppen eller Arten. Hos 

Sammenslutninger, vilde de Individer, der fandt størst Behag i Selskab med andre, 

lettest undgaa Farer.18 

 

Eftersom den nationale identitetsdannelse opstod i tomrummet efter helstatens 

sammenbrud, bar den nationale identitetsdannelse præg af den evigt lurende risiko, der også 

kendertegner modernitetens tankegang. Hvor risikoen i det før-moderne var en evig venten 

på dommedagens kommen, kunne dommedagen ifølge modernitetens optik indtræde 

øjeblikkeligt – hvad erfaringerne fra helstatens sammenbrud med al tydelighed havde 

understreget. Ses Høffdings udlægning af darwinismens udviklingslære i den kontekst, skulle 

Danmark og danskerne altså tage ved lære af tabene og nederlagene, og benytte disse 

erfaringer til at være rustet bedst muligt i naturens udvælgelsesproces. Historien og 

udvælgelsen havde gennem 1800-tallet talt deres tydelige sprog: At omgås andre nationer 

var uvilkårligt forbundet med risici, og for danskerne var læren, at de territorialt som 

magtmæssigt ikke skulle være de store. 

 

Herved formåede Høffding i kraft af sin helhedsorienterede tilgang til filosofiske 

problemstillinger at finde en fleksibilitet i fortolkningen af Darwins opdagelser, så de blev 

kompatible i forhold til den nationale kontekst og dagsorden. Som sådan kan den 

ansvarlighed, som Begtrup tillagde Høffding, muligvis findes i hans bestræbelser på at få 

gjort den nationale identitetsdannelse indadvendte fokus afstemt med Darwins tanker. Til at 

imødekomme og undvige modernitetens risici synes darwinismen med Høffdings 

mellemkomst således at have stemt fint overens med hvad historikeren Uffe Østergaard 

(1945-) har betegnet som et grundtvigiansk bidrag til den danske selvforståelse; nemlig 

egenskaben til at kunne lade sig tage til takke og være nøjsom.19 Mens det med disse 

egenskaber måske har været nemmere rent mentalt at forholde sig til at have en 

dommedagstrussel hængende over hovedet, var egenskabernes anvendelighed noget mere 

                                                      
18 Ibid., s. 411. 
19 Uffe Østergaard, Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel verden, 
(København: Rosinante, 1992), s. 62-63. 
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tvivlsomme i konfrontationen med en reel trussel. Det var med andre ord ikke nok at have 

sindet i orden, hvis kroppen var en slattenpind.  

 

5.3. Kroppen mellem det nationale og videnskabelige  

 

Som Høffding antydede i sin fortolkning af Darwins arbejde, var den evigt lurende risiko for 

alskens farer, en faktor ethvert samfund til hver en tid måtte forholde sig til. Mens risikoen 

kun i et begrænset omfang influerede på selve indholdet af den danske identitet, spillede den 

til gengæld en væsentlig rolle i den danske identitets forhold til kropsopfattelsen og 

kropsprægningen. Det forhold var så at sige som et andet Janus-ansigt. På den ene side 

havde den nationale identitetsdannelse genskabt et mentalt tillids- og sikkerhedsmæssigt 

grundlag for den danske selvopfattelse, men på den anden side var det uomtvisteligt, at 

kroppen skulle være parat til at møde og overleve de risici omverdenen måtte byde på.  

 

Som et smerteligt håndgribeligt bevis herpå stod nederlaget i 1864. Hvis det var noget krigen 

havde gjort klart, så var det, at det danske modersmåls skønne stemme og dets unikke ånd 

var et aldeles utilstrækkeligt forsvar, når det stod overfor en veltrænet hær med 

langtrækkende kanoner og bagladergeværer. At den dansk/tyske grænse herefter gik ved 

Kongeåen var en påmindelse om den stærkestes ret til at bestemme grænsedragningen. I 

den forstand var Kongeåsgrænsen et symbol på det danske folks manglende parathed, 

ligesom den understregede, at omverden var en farlig, men uundgåelig med- og modspiller 

som Danmark og danskerne måtte forholde sig til. Set ud fra et kropsligt aspekt kunne man 

derfor ikke tillade sig samme snævre indadvendthed og væren-sig-selv-nok som den 

nationale identitetsdannelse var baseret på. Dertil var omverden ganske enkelt for farlig. Hvis 

dansken skulle gøre sig forhåbninger om at fremstå som en overlevelsesdygtig og værdig 

repræsentant for nationen, måtte der sættes ind med en omfattende træning og disciplinering 

af danskens krop.  

 

Efter 1864 fik visheden om de udefrakommende farers risici da også en betydelig indflydelse 

på de paroler hvorunder kropsprægningen blev lanceret. Eksempelvis lød mottoet for Dansk 

Skytte-Tidende i 1887: ”Folket i Vaaben som Fredens Vagt, som Rettens Forsvarer, til Ret 

bliver til Magt”. Mottoet taler sit tydelige sprog om vigtigheden af den fysiske parathed som et 

præventivt tiltag til at imødekomme eventuelle udefrakommende risici. Et tilsvarende 

budskab var blevet givet tre år tidligere, da den lingske, hvad der også kaldes den svenske, 

gymnastik hin november morgen i 1884 blev præsenteret på Vallekilde Højskole under 

ordlyden: ”Danmark uden læ af bjerge, vi vil dig styrke og værge”. Selvom det måske 
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umiddelbart lyder mindre voldsom end ”Folket i våben som fredens vagt”, så var budskabet 

som sådan det samme. Nemlig at fysisk styrke og beherskelse af kroppen var et afgørende 

aspekt for landets og individets videre overlevelse. 

 

I bestræbelserne på at være bedst muligt rustet skulle kroppen naturligvis også trænes og 

præges efter de til hånde havende bedste metoder. Det ville med andre ord sige, metoder 

baseret på den moderne videnskabs principper eftersom en sådan kropsprægning alt andet 

lige måtte forventes at være den bedste garant for kroppens parathed. Ud fra det perspektiv 

blev den lingske gymnastik, i kraft af dens videnskabeligt baserede, rationelle og æstetiske 

kontrollerende tilgang til kroppen, antaget for at være den bedst egnede kropsprægning til 

optimering af bondesamfundets fysiske parathed.20 Sat på spidsen så skulle den lingske 

gymnastiks træningsmetoder altså tilføre danskerne en parathed, der kunne opveje fraværet 

af de beskyttende bjerge.  

 

Udover at skulle øge paratheden fungerede idræts- skytte- og riffelforeningerne som, hvad 

de svenske etnologer Billy Ehn, Orvar Löfgren og Jonas Frykman (1942-) kalder, en arena 

for nationale mikroprocessorer.21 Forstået på den måde at udover at skulle højne den fysiske 

parathed hos det enkelte individ såvel som for den generelle samfundskrop, fungerede 

foreningerne også som forum til udbredelse af den nationale identitet til den brede 

befolkning. Idræt, hvad enten det drejede sig om gymnastik eller riffelskydning, var altså 

mere end blot for kroppens egen skyld. Det var også et redskab til at sprede og konsolidere 

den nationale forståelsesrammes forestillinger om det nationale og dets kamp for 

overlevelse. En sund sjæl i en sund krop blev i den forstand ensbetydende med både at 

være fysisk parat til at møde omverdens udfordringer og at være mentalt udrustet med 

kendskabet til sin nationale identitet. 

 

Kroppen skulle på den måde præges til at kunne efterleve de nationale og de videnskabelige 

parametre, og i den sammenhæng blev den underlagt de modsætningsforhold som prægede 

den nationalvidenskabelige forståelsesramme. Som det vil fremgå af de følgende kilder 

gjorde noget tilsvarende sig gældende i de forskellige klassificeringer af det fremmede og det 

danske. Ligeledes vil det blive belyst, at modsætningerne i den forbindelse ingenlunde blev 

ophævet, snarere kom det med kroppens mellemkomst til en fleksibilitet og syntese, som 

den Høffding fik frembragt ved at afstemme naturvidenskabens og den nationale identitets 

modsætninger. Indenfor den nationalvidenskabelige forståelsesramme, blev det rette 

udseende, den rette kropsbeherskelse, tilknytningen til bondesamfundet samt tilknytningen til 

                                                      
20 Jf. Ove Korsgaard, (1982); Niels Kayser Nielsen, (1993). 
21 Billy Ehn, Orvar Löfgren & Jonas Frykman, (1993), s. 221. 
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et geografisk område, således korresponderende parametre for mennesker og samfunds 

indplacering i racehierarkiet.  

 
 


