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7. Den hvide race – Udviklingens toppunkt  

 

“Vil man være sig aktuel i Ånden får man vende sig udad og nære sig af det der er, ellers må 

man dø”.37 Ordene stammer fra Johs. V. Jensens essaysamling Introduktion til Vor Tidsalder, 

der første gang udkom i 1915. Formuleringen er meget rammende for, hvordan antropologen 

Kaj Birket-Smith og forfatteren Johs. V. Jensen i forhold til såvel den danske selvforståelse 

som deres generelle verdensanskuelse adskilte sig fra Steensby og Gravlund. Hvor 

Steensby og Gravlund søgte efter det særligt danske ved at vende blikket indad, indtog Johs. 

V. Jensen og Kaj Birket-Smith en mere udadvendt tilgangsvinkel, idet de benyttede 

beskrivelserne og oplevelserne af det fremmede, som spejlbilleder til fremstilling og 

identifikation af det danske folk og dets karakteristika. Det vil sige, at de beskrev fremmede 

folks udseende og levevis ud fra en forestilling om, hvordan danskerne ikke var. Derudover 

adskilte Johs. V. Jensen og Birket-Smith sig fra Gravlund og Steensby ved at være forankret 

i den moderne materielle verden – en forskel som blandt andet førte til en anden synsvinkel 

på urbaniseringen. Hvor Steensby og i særdeleshed Gravlund anså byen, som 

hovedårsagen til udvandingen af den oprindelige landbefolkning og dermed af den urdanske 

autenticitet, så Kaj Birket-Smith og Johs. V. Jensen derimod byen som toppunktet for ”den 

hvide mands” civilisation og udviklingsevne. 

 

Ligeledes i forlængelse af deres udadvendthed og begejstring for den moderne 

samfundsudvikling repræsenterede Kaj Birket-Smith og Johs. V. Jensen en udpræget 

eurocentrisk verdensopfattelse, hvor de gjorde sig store anstrengelser for at forbinde 

Danmark til datidens imperialistiske og ekspanderende dele af Europa. Forbindelsen fandt 

de ved at påvise de danske bidrag til den europæiske civilisations hegemoniske status. 

Dermed blev danskernes styrke og eksistensberettigelse i høj grad også anskuet ud fra de 

kropslige handlinger og aktiviteter, hvormed danskerne indgik i samspillet med den 

risikobetonede omverden. Mens Gravlund og Steensbys primært indskrev kroppens 

samfundsmæssige funktion i forhold til et historisk og bagudskuende perspektiv, rettede 

Birket-Smith og Johs. V. Jensen fokus på dens funktion i forhold til det moderne samfunds 

udfordringer.  

  

                                                      
37 Johs. V. Jensen, Introduktion til Vor Tidsalder, (København: Nordisk Forlag, 3. udg., 1917), s. 172. 



73 
 

 

7.1. Dansken og den sejrende race  
 

I sin studietid var Kaj Birket-Smith elev hos H. P. Steensby, og som Steensby nærede Birket-

Smith en stor interesse for de eskimoiske folkeslag. Det bragte ham flere gange til Grønland 

og sammen med Knud Rasmussen var han en af 1900-tallets store Grønlandspionere. 

Således var det også som eskimoforsker, at Birket-Smith med en række internationale 

publikationer og hædersbevisninger fik slået sit navn fast. Præstationerne var medvirkende 

til, at Birket-Smith i 1929 blev ansat som inspektør ved Nationalmuseet og fra den position 

kom han i årtier til at stå som indbegrebet af den danske antropologi.38 Birket-Smiths 

videnskabelige udgangspunkt var af en noget blandet karakter. Mens Ole Høiris har 

fremhævet den kulturhistoriske indfaldsvinkel som Birket-Smiths primære og gennemgående 

teoretiske inspirationskilde,39 beskrev Birket-Smith i Vi mennesker, som udkom første gang i 

1940, selv Darwin som ”den store banebrydende forsker, der dog ikke havde helt ret i sine 

teorier”.40 Meget taler da også for at anskue hans videnskabelige fundering som en 

kombination af især tyskinspireret kulturhistorie og darwinistisk inspireret udviklingslære.  

 

At Birket-Smith var påvirket af begge retninger kom til udtryk, da han i bogen Eskimoerne fra 

1927 lancerede en videnskabelig holdning til racespørgsmålet. Her behandlede han blandt 

andet paralleliseringen mellem naturfolkenes og børnenes udviklingsstadier, som han tog 

afstand fra og kaldte et eksempel på racehovmod. Dog var der stadig objektive forskelle på 

racerne, og i den forbindelse mente Birket-Smith, at kulturen gav indicier på de forskellige 

raceforhold. Ud fra det perspektiv var de australske folk, negrene og andre ”primitive” folks 

levevis udtryk for det fælles menneskelige, men vel at bemærke et udtryk for de fælles 

urmenneskelige instinkter og drifters gennemslagskraft. Blandt disse primitive folk kunne 

man derfor iagttage drifter og instinkter, som ikke længere var at finde i de højerestående 

kulturer. Disse kulturer havde takket være en evolutionsproces, kultiveret de naturlige dyriske 

instinkter og drifter, så de nu var under menneskernes kontrol og ikke omvendt.41  

 

Med denne videnskabelige indfaldsvinkel til racespørgsmålet blev den psykiske og kropslige 

selvkontrol et vigtigt pejlemærke for klassificeringen af såvel en race som det enkelte 

menneskes kulturelle udviklingstrin. Den evolutionære afmørkningsproces som Steensby 

havde så vanskelig ved at påvise, erstattede Birket-Smith så at sige med graden af 

                                                      
38 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 153-158. 
39

 Ibid. 
40 Kaj Birket-Smith, Vi mennesker. Menneskets udvikling og racer, (København: Chr. Erichsens forlag, 3. 
udg., 1961), s. 18-30. 
41 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 229-231.  
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kropskontrol. Således påpegede han, at der indenfor de enkelte racegrupper kunne skelnes 

mellem fremskredne og mindre specialiserede racer, ”hvis primitive karakter ofte viser sig 

ved at de har bevaret enten særlige barnlige eller laverestående ”dyriske” træk.42 Som det vil 

blive belyst nedenstående benyttede han sig særligt af kropskontrollen som evolutionstræk i 

hans beskrivelser af australske naturfolk.  

 

Som nævnt var darwinismens tankesæt noget problematisk i forhold til Danmarks 

eksistensberettigelse, og selv efter genforeningen i 1920 forblev Danmark en småstat. For 

Birket-Smith blev den situation ikke mindre problematisk ved, at den antropologiske 

videnskab reproducerede opfattelsen af den europæiske verdensorden. I den verdensorden 

blev de europæiske nationers kolonisering og ekspansion antaget som en naturlovmæssig 

orden, men den orden havde Danmark vanskeligt ved at leve op til. Behændigt søgte Birket-

Smith i stedet at fastslå danskernes tilhørsforhold til den ekspanderende hvide race ved at 

påvise og fremhæve de danske bidrag til racens sejrsgang. Ad den vej fik han tilskrevet det 

danske folks kultur en vis andel i de store europæiske nationers verdensherredømme, som 

så berettigede danskerne til at betragte sig som en del af den hvide races kulturelle 

overlegenhed. Det eneste aber dabei ved det ræsonnement var, at Danmark nemt kom til at 

fremstå som et påhæng til de andres nationers storhed – og som påhæng var det 

begrænset, hvor stor den særlige dansk storhed nu kunne siges at være.  

 

Birket-Smith imødegik problemet med hjælp fra den kulturhistoriske indfaldsvinkel, hvor ud 

fra han fremstillede antropologien som en videnskab om ”menneskeånden”. I denne tanke 

blev en kultur betragtet som en levende organisme med en særlig ånd, der kunne bevæge 

sig mellem to yderpunkter. Kulturen kunne enten befinde sig på et stillestående hvilestadie, 

hvor fremdriften var blevet dysset i søvn, eller den kunne gennem dens indre spændinger 

befinde sig på et dynamisk fremadskridende stadie. Ud fra den kulturforståelse betragtede 

Birket-Smith enhver form for såvel fysisk som mental udfoldelse som et udtryk for 

menneskelig selverkendelse og kulturel ånd.43  

 

Med den tilgang fik han gjort det danske folk til en del af den sejrende hvide race, idet han på 

den baggrund argumenterede for, at den hvide race skulle anskues som en bred sammensat 

menneskelig og kulturel ånd, der hverken spredte sig som en helhed eller udsprang fra en 

enkelt nation. Trods den hvide races sammensatte karakter var det ikke desto mindre muligt 

at spore dens enkelte egenskaber tilbage til deres ophavskultur. Dermed blev det også 

                                                      
42

 Kaj Birket-Smith, (1961), s. 112. 
43 Ibid., s. 204-213. 
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muligt at kortlægge Danmarks bidrag til den herskende verdenskultur,44 og med dette 

behændige teoretiske kunstgreb blev spørgsmålet om ekspansion, kolonibesiddelser og 

territorial størrelse af væsentlig mindre betydning. Til gengæld blev eksempelvis vikingernes 

opdagelsestogter eller Tycho Brahe (1546-1601) og H. C. Ørsteds (1777-1851) 

videnskabelige bedrifter, der legitimerede det danske folks tilhørsforhold til den sejrende 

hvide race. 

 

Således indtog Birket-Smith også en anden indfaldsvinkel til spørgsmålet om autenticiteten. 

Hvor Gravlund og Steensby søgte det autentiske og utabelige i kulturelle og faglige 

egenskaber som landbefolkningen udviklede gennem den daglige dont, blev det hos Birket-

Smith de store mere eller mindre enkeltstående præstationer indenfor videnskab, 

opdagelsesrejser eller lignende, der i deres irreversibilitet vidnede om det danske folks 

autenticitet og historie som et højtudviklet kulturfolk. Som følge af denne sammenkobling 

mellem det danske folk og den hvide race, tillagde Birket-Smith endvidere opfattelsen af 

såvel den geografiske beliggenhed som interaktionen med de omkringliggende samfund en 

noget anden betydning for et samfunds udvikling, end hvad Gravlund og Steensby havde 

slået til lyd for. 

 

7.2. Fra Danmark til Australien – En rejse i menneskets udviklingshistorie  

 

Ganske som Gravlund anså også Birket-Smith de lokale geografiske forhold som en vigtig 

faktor for udviklingen af et folks karakter, men ifølge Birket-Smith var ikke alle områder lige 

gunstige for menneskers og samfunds udvikling. Hans opfattelse af den geografiske 

betydning for et samfunds udviklingsmuligheder var bestemt ud fra en forestilling om et 

center/periferiforhold. Ræsonnementet gik på, at et perifert samfund, der lå fjernt og isoleret 

fra udviklingens centrum, som følge af den manglende interaktion med centeret 

nødvendigvis ville være et udviklingsmæssigt generelt tilbagestående og stillestående 

samfund. Meget illustrativt fandt han beviset herfor ved at rejse så langt væk fra Danmark 

som næsten muligt - til Australien. For lige så stor afstand der geografisk er mellem 

Australien og Danmark, lige så langt var der imellem det danske folk og de australske 

indfødtes kultur- og udviklingstrin. Det fremgik blandt andet af hans bog Naturmennesker fra 

1934. Indledningsvis mindede Birket-Smith heri læseren om ikke at føle sig hævet over 

naturmenneskerne, da alle mennesker dybest set var en stor familie. I den forbindelse 

anførte han, at videnskaben havde kunnet påvise, at den australske race havde et slægtskab 

med europæerne. Forskellen var blot, at australierne levede som danske forfædre gjorde det 

                                                      
44 Ibid., s. 277-278. 
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i stenalderen, men så meget desto mere var de australske folk, ifølge Birket-Smith, vigtige 

studieobjekter, der kunne give en bedre forståelse af det danske urfolks levevis. 

 

Hvor både Steensby og Gravlund beskrev det danske urfolk med superlativer forholdt det sig 

noget anderledes i Birket-Smiths beskrivelser af australierne. Eksempelvis var han ikke sen 

til at pointere at: “Kønne er disse Avstraliere ikke”45 og han havde heller ingen problemer 

med at aflæse den udviklingsmæssige afstand mellem en dansker og en australier på såvel 

udseendet som den kropslige beherskelse. I hans mere detaljerede beskrivelse af 

australierne, skrev han således: 

 

Øjnene ligger dybt inde under et Par mægtige Øjenbrynsbuer, hvad der giver 

dem et vildt Udseende. Næsen er ligesom trykket dybt ind ved Roden og 

breder sig nedefter vidt ud til Siderne. Nogle synes saa godt om en flad Næse, 

at de med Vilje trykker den endnu fladere paa deres Børn. Munden er stor og 

grim med tykke Læber, og hele Underansigtet springer frem.46  

 
 

Beskrivelsen af australieren står i skærende kontrast til Steensbys beskrivelse af 

kranieformen på den danske idealtype. Hvor Steensby i positive vendinger forbandt 

anholtformens tætte forbindelse til det danske urfolk med renhed og afmørkning, forholdt det 

sig hos Birket-Smith anderledes med australiernes urtypiske forbindelse. Trods deres 

urtypiske levevis blev deres kranieform og udseende ingenlunde forbundet med hverken 

renhed, skønhed eller autenticitet, men blev derimod taget som et håndgribeligt udtryk for 

deres lavere nærmest dyriske udviklingsstadie. Mens Steensby og til dels Gravlund 

benyttede graden af hudens mørkhed som indikator for menneskers udviklingsstadie, 

støttede Birket-Smith sig altså til en bred vifte af æstetiske indikatorer, hvor det for ham 

smukkeste ville være identisk med det højst udviklede. Birket-Smiths håndgribelige 

fremstilling af forbindelsen mellem udseende, æstetik og udviklingsstadie, blev endvidere 

understøttet i hans fremstillinger af australiernes hverdagsliv og kropsbeherskelse. Set med 

en foretagsom danskers øjne bemærkede Birket-Smith eksempelvis at:  

 

Avstralierne [er] som Regel ikke Morgenmænd. Dér kommer een krybende ud 

af Hytten, gaber og kigger sig om. Han rækker og strækker sig, gnider sine 

                                                      
45 Kaj Birket-Smith, Naturmennesker, (København: Chr. Erichsens Forlag, 1934), s. 10. 
46 Ibid., s. 10-11. 
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Øjne og kradser sig søvnigt paa Ryggen - sætter sig saa ned ved det ulmende 

Baal, hvor han faar Ild paa Piben.47  

 

Bemærk australierne kom ikke frejdigt og oprejst gående ud af hytten, men krybende sløvt 

som en anden doven hund. Ligeledes lod australieren ubesværet den ene stilstand afløse 

den anden, og på den måde svarede hans nærmest dyriske handlinger fint til hans vilde 

udseende. Dette billede blev yderligere fremhævet i Birket-Smiths beskrivelse af de 

hygiejniske forhold, hvorom han havde noteret sig, at børnene:  

 

ikke [behøver] at være bange for at blive kaldt paa for at skulle vaskes; thi 

Renlighed er ikke Avstraliernes stærke Side. Det hænder, at en Moder tager 

sit Barn paa Skødet og gaar paa Jagt efter Utøj i dets Paryk. I saa Fald gaar 

Udbyttet af hendes Anstrengelser straks i Munden, og paa denne Maade 

forenes det nyttige med det behagelige.48 

 
Dansk ”bondeslid” var med andre ord noget, der lå fjernt fra den vilde australiers hverdag. På 

den måde fremkom der en ganske klar illustrativ fremstilling af forskellene mellem 

australieren som det dyriske, beskidte og sløve naturmenneske og den civiliserede, 

arbejdsomme, lyse, raske og rene danske bonde.  

 

Tilsvarende fremstillinger af australierne er ligeledes at finde i tredje udgave af Vi mennesker 

fra 1961. Heri gik han endog et skridt videre og uddybede de kropslige forskelle på 

australierne og de hvide europære. Igen tog han fat i det æstetiske, når han påpegede, at 

australierne på ingen måde levede op til vores skønhedsidealer. Det gjaldt ikke kun deres 

ansigter, men også deres kropsbygning. Ifølge Birket-Smith havde australierne “utrolig lange” 

arme og ben, var magre, spinkle af bygning og havde endvidere både smalle skuldre og 

hofter. Altså ikke just en beskrivelse af en urtype, der kunne siges at besidde en ”legemlig 

kraft og en karakters alvorsfuldhed”, sådan som Steensby havde beskrevet den danske 

urrace. Som understregning af australiernes anderledes kropsbygning og udseende 

afsluttede Birket-Smith beskrivelsen med følgende:  

 

Når dertil endelig føjes, at kvindernes bryster meget tidligt forvandles til et par 

slappe poser så lange, at de bekvemt kan rækkes over skulderen eller under 

                                                      
47 Ibid., s. 14. 
48 Ibid., s. 14. 
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armen til spædbarnet omme på moderens ryg, vil man nogenlunde kunne gøre 

sig en forestilling om disse primitive menneskers ydre.49  

 

Denne gang undlod han at nævne, hvorvidt det nyttige var forbundet med det behagelige, til 

gengæld blev læseren – endnu engang – ikke efterladt i tvivl om, hvorvidt den 

naturunderlagte australier var den kultiverede europæers diametrale modsætning. I hans 

fremstilling af australierne formåede han således at fremstille et folk og en kultur, der på alle 

måder var i modsætning til de danske idealbilleder. Med fokus rettet på de kropslige 

forskelle, blev afstanden mellem menneskets udviklingstrin gjort håndgribelig, så den kunne 

kontrolleres ved selvsyn. Uden at overveje brugen af europæiske krops- og samfundsnormer 

som civilisationsparametre, blev disse ukritisk benyttet til klassificeringen og fremstillingen af 

australierne som mennesker nær dyrestadiet. Så meget desto mere var Birket-Smith 

forundret over australiernes monoteistiske gudsdyrkelse, at han måtte fremhæve det 

tankevækkende ved: “At et saa lavt staaende Folk som Avstralierne kender et højeste 

Væsen, som de oven i Købet kalder “vor Fader””.50  

 

Spørgsmålet var så, hvordan australierne havde tilegnet sig den monoteistiske gudsdyrkelse, 

idet Birket-Smith anså det for usandsynligt, at et isoleret naturfolk som australierne, skulle 

være nået til erkendelsen om én gud uden udefrakommende påvirkning. I forlængelse af den 

førnævnte center/periferi-tanke mente Birket-Smith ikke, at en kultur rummede en iboende 

dynamik, der i sig selv ville kunne generere et samfunds udvikling; sådan som det var 

tilfældet i Steensbys og Gravlunds kulturopfattelse. Af samme årsag adskilte Birket-Smith sig 

også fra Gravlund og Steensby, når det gjaldt den geografiske placerings betydning for en 

kulturs og et samfunds udviklingsmuligheder. Som placeret i den yderste periferi i forhold til 

det ekspanderende Europa var de australske folk, ifølge Birket-Smith, dømt til at leve i 

evolutionær armod og principielt burde de befinde sig i en fuldstændig urtilstand. Når 

australierne havde formået at hæve sig en smule over urtilstanden var det, efter Birket-

Smiths overbevisning, en følge af, at australierne på et tidspunkt var blevet påvirket af de 

nordligt beliggende kultursamfund.51  

 

Dette nord/syd billede blev yderligere uddybet i hans beskrivelser af de australske folks 

nordlige naboer. Naturfolkene nord for australierne havde slået sig ned som agerbrugere og 

var i kraft af deres kultivering af naturen ikke længere afhængige af naturens gaver. Dét, at 

                                                      
49 Kaj Birket-Smith, (1961), s. 182. 
50 Kaj Birket-Smith, (1934), s. 23. 
51 Kaj Birket-Smith, Fjærne folk. Kår og kultur i seks primitive samfund, (København: Jespersen og Pios 
Forlag, 1951), s. 9-34. 
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de ikke i samme omfang var underlagt naturen, var for Birket-Smith et vidnesbyrd om, at de 

lå på et højere udviklingstrin end de australske folk. Ganske vist havde de australske kvinder 

gjort spæde ansæt til en form for agerdyrkning, men den var aldrig slået igennem som en 

dominerende næringskilde i de australske stammesamfund – hvad der blot yderligere 

understregede australiernes lavere udviklingsstadie.52  

 

Måden hvorpå Birket-Smith var forankret i den moderne videnskab gjorde, at han indtog en 

udadvendt verdensopfattelse, hvorved forholdet til omverdenen fik en helt anden betydning 

end det var tilfældet hos Steensby og Gravlund. Hvor Steensby og Gravlund anså 

landbefolkningens isolation som garant for minimal blodsblanding, og dermed en 

forudsætning for befolkningens autenticitet og udvikling i retning af afmørkningen, betragtede 

Birket-Smith isolationen som ensbetydende med samfundsmæssig formørkelse og 

evolutionær stagnation. Altså en diametral modsat opfattelse af betydningen af et 

kultursamfunds geografiske placering og interaktion med andre samfund. I Birket-Smiths 

kulturforståelse blev kontakten med omverden ganske enkelt en nødvendighed for et 

samfunds udvikling. Afgørende for en kulturs udvikling og overlevelse blev herved 

befolkningens evne og parathed til at være udadvendt, til at handle i og med omverdenen. 

Men ser man bort fra denne forskel så adskilte de dikotomier, hvormed Birket-Smith 

fremstillede forskellene mellem de højtudviklede og mindre udviklede mennesker og kulturer, 

sig ikke synderligt fra Steensby og Gravlunds beskrivelser. I sin fremstilling af forskellene 

mellem den civiliserede europæer og den vilde australier benyttede også Birket-Smith 

dikotomier som nord-syd, ren-uren, lys-mørk, men udvidede repertoiret med center-periferi, 

bonde-jæger, kultur-natur.  

 

Som nævnt vægtede Birket-Smith hverken spørgsmålet om autenticitet eller kortlægningen 

af den danske urbefolkning særligt tungt – snarere fristes man til at sige, at det glimrer ved 

dets fravær. Derimod lagde han vægt på at fremstille det danske kultursamfund som en 

højtudviklet kultur, der havde været og stadig var en del af den hvide races udvikling. Med 

hans fokus på den samfundsmæssige udvikling betragtede han den kropslige parathed som 

en nødvendighed for at kunne imødekomme udviklingen og fremskridtets omskiftelighed. 

Denne kropslige duelighed og parathed udgjorde ydermere et vigtigt aspekt i forhold til 

Birket-Smiths syn på de indre danske sociale forhold.  

  

                                                      
52 Kaj Birket-Smith, (1934), s. 24-39. 
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7.3 Svage elementer  

 

Udover forskellene mellem verdens racegrupper, påpegede Birket-Smith også forskellene 

indenfor de enkelte racegrupper. Således fremhævede han den blonde nordiske type i 

Europa, Sudannegrene i Afrika og mongolerne i Asien, som “udviklingens toppunkter, som 

hæver sig over et bredere og mere almindeligt racegrundlag.”53 Disse typer var de 

ypperligste repræsentanter for deres respektive racegrupper, men selv indenfor disse 

racegrupper kunne der foretages en yderligere differentiering mellem mere og mindre 

specialiserede racer, som var kendetegnede ved at have bevaret særlige barnlige eller 

dyriske træk. I den forbindelse skulle man ifølge Birket-Smith være opmærksom på, at 

“inddelingen i mere eller mindre fremskredne racer udelukkende hviler på en vurdering af 

deres legemsbygning...”54 (Birket-Smiths egen kursivering). Han gjorde efterfølgende 

opmærksom på, at en sådan vurdering ikke indeholdt “nogen som helst dom over deres 

åndelige egenskaber”55 (Birket-Smiths egen kursivering). Men bemærkningen til trods 

påpegede han efterfølgende, at der var en forbindelse mellem den kropslige udformning og 

åndsevnerne. Eksempelvis led naturfolkene af en brist på deres selvstændighed, hvorved 

deres lavere udviklingsstadie lod sig komme til udtryk i deres tilbøjeligheder til åndelig 

træthed og svigtende selvherredømme. Som konsekvens heraf kunne naturfolkene ikke 

udføre et regelmæssigt arbejde, hvis ikke det var båret oppe af diverse følelsesmomenter. 

Således kunne såvel en races som et menneskes udviklingsstadie aflæses ud af det enkelte 

individs udseende og kontrol over såvel krop som følelser.56  

 

Det vil sige, at en dansker kunne regne sig selv som et medlem af en højtudviklet kultur, hvis 

han eller hun havde lært at kontrollere sig selv, sin krop og følelser. Beviset herfor var at 

finde i den europæiske civilisations modsætninger som for eksempel de australske folk. 

Dermed var fremstillingen af deres urmenneskelige, vilde og dyriske levevis en bekræftelse 

af forestillingen om europærerne og danskerne, som de mest menneskelige af alle de 

menneskelignende dyr.  

 

Skelnen mellem ”os” som civiliserede og ”de andre” som dyriske var som sådan ikke ny. 

Eksempelvis havde Grundtvig med udgangspunkt i kristendommen foretaget en lignende 

skelnen,57 men med Birket-Smith blev distinktionen videnskabeligt funderet. Ydermere var 

                                                      
53 Kaj Birket-Smith, (1961), s. 112. 
54 Ibid., s. 112. 
55 Ibid., s. 112. 
56 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 234-235. 
57 Jf. Poul Pedersen, “Grundtvig i verdenshistorien og blandt fremmede folk”, in Dansk mental geografi. 
Danskernes syn på verden - og sig selv, red. Ole Høiris, (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1989), s. 26-34. 
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hans aflæsning af kropsbeherskelsen en nemmere metode til at skelne mellem de 

civiliserede og de vilde, end for eksempel Steensbys kraniologiske klassificeringer. Ligeledes 

skabte Birket-Smiths metode heller ikke klassificeringsproblemer med mennesker, der havde 

brune øjne eller mørkt hår, og derved var det selv for lægmanden muligt at skelne mellem 

natur- og kulturfolk, vilde og civiliserede, normal og unormal. Ræsonnementet indebar 

endvidere, at kunne ”vi”, danskere, beherske vores krop og følelser, var danskerne ifølge 

Birket-Smith og antropologiens videnskabelige og objektive terminologi en del af den 

herskende hvide races kultur.  

 

Men som nævnt var der også indenfor de ypperligste racetyper, elementer som ikke havde 

kontrol over egen krop og sjæl, og som derfor kunne siges at befinde sig på et lavere 

udviklingstrin. Ifølge Høiris fremhævede Birket-Smith således i 1940, i første udgaven af Vi 

Mennesker, det som en vigtig betingelse for ethvert samfunds racekvalitet, at gruppen af 

disse elementer, som bestod af åndssvage, vagabonder eller på anden måde afvigere fra 

den samfundsgældende normalitet, blev så lille så mulig. Ideelt set skulle de ikke være til 

stede i et velfungerende samfund, da de udgjorde en fare for den fortsatte åndelige udvikling 

og dermed også for fremtidens samfund. Af samme årsag anså han det som en 

samfundspligt at ty til racehygiejnen for at minimere eksistens af disse elementer.58  

 

Som før nævnt havde Birket-Smith påpeget nødvendigheden af, at et folk besad den 

nødvendige parathed. Med racehygiejnen så han således en effektiv måde at sikre 

paratheden såvel som evnen til at imødekomme og overleve udviklingens omskiftelige krav. 

En lignende fokusering på den kropslige beherskelse og evne til selvkontrol kom også til 

udtryk hos en anden af samtidens markante personligheder – forfatter og skribent Johs. V. 

Jensen. 

 

7.4. Johs. V. Jensen og det blonde bestie  
 

Johs. V. Jensens forfatterskab spænder vidt. Fra kronikker, over skønlitterære romaner til 

rejsebeskrivelser og værker af antropologisk karakter. Han var en produktiv skribent og 

forfatter med et bredt kendskab til sin samtids videnskabelige strømninger. I adskillige 

værker ses hans inspiration af videnskabens antropologiske, naturvidenskabelige og 

teknologiske forgreninger. Imidlertid var Johs. V. Jensens kendskab til de videnskabelige 

strømninger i mange tilfælde af andenhånds karakter, og hans brug af disse var ofte både 

eklektisk og uden videnskabens systematik og begrebsbevidsthed. Det ændrede dog ikke på 

                                                      
58 Jf. Ole Høiris, (1986), s. 234 & 282. 
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hans begejstring overfor en lang række videnskabelige opdagelser. Denne tilgang var en del 

af hans karakteristiske åbenhed overfor det nye og moderne, og som den materialist han var, 

havde han stor tillid og mange forventninger til det moderne samfunds udviklingsmuligheder. 

Således anså han i lighed med Birket-Smith også den teknologiske ekspansion som et 

udtryk for den hvide races overlegenhed, hvilket han ofte gav udtryk for i sine tekster.  

 

Som kosmopolit nærede Johs. V. Jensen ikke samme sentimentale nationalfølelse som 

eksempelvis Gravlund gjorde. Af samme årsag var han heller ikke plaget af 

nederlagsfølelsen fra 1864, og i en periode mente han sågar, at Danmark som stat skulle 

opløses for i stedet at blive knyttet til andre større og ekspanderende nationer. Om Jylland 

hørte til Danmark eller England fandt han for så vidt ligegyldigt, så længe den jyske 

befolkning var knyttet sammen med racefæller. Som en parallel til Birket-Smiths verdens- og 

menneskeopfattelse koblede Johs. V. Jensen det danske og det nordiske sammen med de 

ekspanderende og fremadstormende nationer som England, USA og siden hen også 

Tyskland. Det skyldtes ifølge Jensen, at disse nationers fremmarch havde deres rødder i den 

nordiske bondekultur, hvilket gav det danske folk en væsentlig andel i de store nationers 

teknologiske og territoriale vindinger.59 

 

Et andet fællestræk med Birket-Smith var Johs. V. Jensens inspiration af darwinismen, men 

inspirationen tog sig forskelligt ud alt efter hvor i forfatterskabet der slås ned. I starten af 

hans karriere fulgte han Høffding og Brandes’ diskussionen om Nietzsche. “Høffding i flaaet 

tilstand” var hans kommentar til disputten, og som Brandes-tilhænger var han i starten af sit 

forfatterskab udover Darwin også inspireret af Nietzsches tanker.60 Blandingen af Nietzsche 

og Darwin kan blandt andet læses i Den ny Verden fra 1907, som han skrev på baggrund af 

et ophold i USA. I beskrivelserne af den sorte del af den amerikanske befolkning gav Jensen 

tydeligt udtryk for en verdens- og menneskeopfattelse, som var præget af benhård 

socialdarwinisme tilsat Nietzsches tanker om overmennesket.   

 

Eksempelvis beskrev Johs. V. Jensen negeren som let genkendelig ved hans ”gorillahoved”, 

hvorfra han udstødte en ”vrinskende latter”61. Udover det dyriske udseende var et andet 

kendetegn, at negeren altid bar en barberkniv ved sit bryst, som han i kraft af hans dyriske 

instinkter og uoverlagte morderiske tendenser ikke tøvede med at bruge. Som konsekvens 

heraf blev negerne ofte ”mobbed”, hvilket var en form for lynchning uden rettergang, af den 

                                                      
59 Jf. Bent Hausgaard Jeppesen, Johannes V. Jensen og den hvide mands byrde, (København: Rhodos, 1984). 
Indeholder en gennemgang af Johs. V. Jensens opfattelse af den hvide mands ret til imperialisme og 
ekspansion, samt danskernes tilhørsforhold til den hvide race. s. 28 ff. 
60 Jf. Harald Beyer, Nietzsche og Norden, bd. 2, (Bergen: Universitetsforlaget, 1959), s. 165. 
61 Johs. V. Jensen, Den ny Verden, (København: Nordisk Forlag, 1907), s. 29.  
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hvide befolkning. Den behandling havde den danske forfatter fuld forståelse for som han 

retorisk spurgte: “hvad skulle det dog nytte at give sådan et Dyr Rettergang?”62  

 

Negernes barbariske opførsel blev i den forbindelse forklaret med, at de var en race i 

urtilstand, og problemerne mellem den sorte og hvide befolkning var blot ét eksempel på 

negernes manglende evne til at omstille sig i forhold til forandringer. Nok kunne negerne 

lære at læse og skrive, men da deres hjernekapacitet var væsentlig begrænset i forhold til 

den hvide mands, ville negernes evner, ifølge Johs. V. Jensen, komme til kort ved 

algebraen.63 Til trods for at de befandt sig i et moderne samfund ville negerne endvidere som 

følge af deres lavere udviklingsniveau, derfor også vedblive med at formere sig som 

”Gnavere og leve som var De i den Vilde Jungle”.64 Af den grund anså han det for umuligt at 

blande sorte og hvide; endsige at de skulle kunne leve sammen, da ingen hvid mand ville 

regnes lig en neger. Dog understregede Johs. V. Jensen, at det ikke var ensbetydende med, 

at negerne ikke kunne leve et ordentligt liv; de var bare ikke i stand til at leve på samme 

niveau som de hvide, og skulle derfor være isoleret fra den hvide befolkning og deres 

levevis. 

 

Beskrivelserne i Den ny Verden er et godt eksempel på blandingen af tankegods fra 

socialdarwinismens fortolkning af “survival of the fittest” og det nietzscheanske 

overmenneske, der prægede Johs. V. Jensens tidlige forfatterskab. Ud fra dette perspektiv 

var et mørklødet menneske, sammenlignet med et hvidt menneske, født til at være på 

dyrestadiet. Et stadie de måske nok kunne hæve sig fra, men aldrig for at nå samme niveau 

som det hvide menneske - hvide mennesker var med andre ord født som overmennesker i 

forhold til farvede.  

 

Med tiden tog Jensen imidlertid afstand fra det nietzcheanske, og siden kaldte han den 

brutale darwinisme for den dårlige darwinisme.65 Hvor han før så udviklingen som en 

konstant fremadskridende proces, der automatisk udelukkede de svageste elementer, indtog 

han siden hen en form for cyklisk helhedstænkning, herunder også af menneskets udvikling. 

Det betød, at mennesket skulle ses som mere end sjæl, følelser og ånd. Afgørende for at 

disse åndelige sider kunne komme til udtryk, var materien, kroppen, som skulle give ånden 

indhold og styrke. Der skulle være en balance mellem ånd og krop, og i den forbindelse 

                                                      
62 Ibid., s. 31. 
63

 Ibid., s. 33. 
64 Ibid. 
65 Jf. Harald Beyer, (1959), s. 162. 
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definerede han et geni som gennemsnitsmennesket, som havde bibeholdt alle menneskets 

oprindelige anlæg.  

 

“For tung i Toppen er Mennesket ikke”, skrev han således i Introduktion til Vor Tidsalder. 

Hermed henviste han til, at europæerne indeholdt en del af den totalt ubevidste vilde, men 

gennem en bearbejdning af krop og sjæl havde de øget den åndelige kapacitet og hævet sig 

fra det vilde menneskes stadie. Ræsonnementet var ikke ment som en definitiv nedgørelse 

af den vilde, da det frieste menneske ifølge Jensen både var det absolut ubevidste vilde og 

det åndeligt fuldt gennemarbejdede menneske.66 I et Rousseau lignende perspektiv 

anskuede Johs. V. Jensen her den vilde som fri ud fra en antagelse om, at den vilde i kraft af 

sit lavtstående udviklingstrin og uvidenhed besad en harmoni mellem krop og sjæl, som 

gjorde ham i stand til at hvile i sig selv. Herved besad den vilde en umiddelbar kropslighed, 

der gjorde, at han aldrig stillede spørgsmålstegn ved sin krops parathed. Samme parathed 

og harmoni mellem krop og sjæl havde den åndeligt fuldt gennemarbejdede også, men, som 

et resultatet af kroppens og sjælens disciplinering, var den civiliserede i stand til at beherske 

en kropslig og åndelig kontrolleret ukontrol. Modsat den vilde, som med sit naturinstinkt kun 

var i besiddelse af en ukontrolleret ukontrol. Det åndeligt gennemarbejdede menneske høje 

civilisationsniveau kunne med andre ord genkendes i en udpræget grad af kropslig parathed 

og perfektionistisk åndelig selvkontrol. Denne egenskab var tillært og af samme grund kunne 

et menneske ikke være født som et overmenneske, men noget det blev til gennem 

bearbejdning af kroppens og sjælens ligevægt.  

 

Dette menneskesyn betød dog ikke, at han på nogen måde betvivlede den hvide europæers 

status som verdens herskende race. I forlængelse af Johs. V. Jensens materialistiske 

verdensopfattelse var den teknologiske og materielle udvikling, som europæerne havde 

skabt, både årsag og bevis på europæernes, og i særdeleshed nordboens, overlegenhed. En 

overlegenhed som manifesterede sig ved, at andre laverestående samfund og racer blot 

kunne tage imod de europæiske frembragte materielle goder som gaver. Som konsekvens af 

den teknologiske formåen havde europæerne derfor en indiskutabel overlegenhed i forhold til 

andre folkeslag, eller som Johs. V Jensen udtrykte det: “en lavtstaaende Evropæer er og 

bliver en lavstaaende Evropæer; men jeg finder hans Klasseoverhøjhed i Østen i Orden.”67  

 

Denne forestilling om den europæiske overlegenhed blev med al tydelighed fremstillet i hans 

beretning om en gruppe skibbrudne, som han under en rejse så gå i land på Johnsons Pier i 

Singapore. Han beskrev de skibbrudne som en blandet flok mennesker, der alle var i en 

                                                      
66 Johs. V. Jensen, Introduktion til Vor Tidsalder, (København: Nordisk Forlag, 1. udg., 1915), s. 166-173. 
67 Ibid., s. 133. 
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kummerlig tilstand, men én skilte sig særligt ud fra flokken. Det var, hvad han kaldte, en ren 

nordisk type. Typen havde “herkuliske Skuldre [...] og Forlemmer, hvortil ingen 

Handskenummer gaves” og han var det “groveste og voldsomste Karlfolk”, Johs. V. Jensen 

nogensinde havde set. Han var ikke et øjeblik i tvivl om, at denne kraftkarl var hengiven til 

“bestialsk Svir og Optøjer”, og havde det ikke netop været på Johnsons Pier ville ingen 

havde lagt mærke til dette ”blonde bestie”. Men, som Johs. V. Jensen endvidere skrev, netop 

fordi det ”blonde bestie” befandt sig på Johnsons Pier, “havde han ret til at gaa i Land som 

en Konge, for han alene var i Stand til at genskabe hele den Evropæiske Civilisation fra 

Grunden af, hvis han blev isoleret!”.68  

 

Det blonde bestie var i bund og grund en urtype, omend en ikke-åndeligt gennemarbejdede 

udgave, som i selskab med europæiske artsfæller til hver en tid ville være en laverestående 

europæer. Denne beskrivelse kunne tolkes i retning af hans tidligere nietzschianske tanker 

om overmennesket, da det blonde bestie som en del af den hvide race var modtagelig for, 

hvad Jensen kaldte, teknikkens gaver. Altså var det blonde bestie i besiddelse af den 

nødvendige parathed og udviklingsevne, men, som en bemærkelsesværdig parallel til 

Gravlunds tankegang, var isolationen afgørende for evnernes udfoldelse. Dermed adskilte 

han sig fra Birket-Smith, der koblede udvikling tæt sammen med interaktion med andre 

kulturer, og som det vil fremgå af nedenstående var Johs. V. Jensen i forhold til menneskers 

medfødte udviklingsevner tættere på Gravlund ”Blut und Boden”- tankegang end på Birket-

Smiths center-periferi-teori. 

 

Til gengæld var Johs. V. Jensen helt på linje med Birket-Smith, når han tillagde kroppen en 

væsentlig betydning for klassificeringen af såvel en person som en races udviklingsstadie og 

evne til udvikling. En klassificering hvori den hvide, lyse, stærke og beherskede krop stod 

som symbol på den hvide mands fremskridtspatent. Med simple modsætningspar, som lys-

mørk, høj-lav, kraftig-spinkel fik Johs. V. Jensen, med sine besnærende billedlige 

beskrivelser af det fremmede, fremstillet europæerne og dermed også danskerne som de 

ypperligste repræsentanter for menneskeracen. Det kom især til udtryk når han talte om ”Det 

nordiske perfektum” og ”Åndens Stadier”. 

 

7.5 Det nordiske perfektum  
 

Johs. V. Jensen var sig ganske bevidst om, at han, ifølge sin egen menneske- og 

verdensopfattelse, selv som hvid og nordeuropæer, besad særlige evner som ikke var alle 

                                                      
68 Ibid., s. 135. 
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mennesker forundt. Det fremgik eksempelvis af hans beretning om mødet med en japaner på 

en sørejse fra Singapore til Hong Kong. Under samtalerne følte han gentagne gange, at 

japaneren iagttog ham påpasseligt og tavst. Efter nogen tid mente Johs. V. Jensen at have 

gennemskuet, hvad japaneren var ude på og hvorfor han var så tavs: 

 

naar nu han har afluret mig alle mine hertugelige Vaner og kan dem, saa har 

han jo aldrig blottet sin Uvidenhed, bilder han sig ind, han har vidst alt dette fra 

Tidernes Begyndelse - og det er vel egentlig mig der har været naiv og aaben 

nok til at kopiere ham!69  

 

Oplevelsen med japaneren var efter Johs. V. Jensens overbevisning generelt 

kendetegnende for, hvad Europa kunne forvente sig af Japan. Selv om Japan og japanerne 

umiddelbart kunne forekomme at være civiliserede, så ville det dog til hver en tid være tale 

om en forsøgsvis efterligning af det europæiske. Af samme årsag skulle europæerne være 

på vagt overfor japanerne, for som han advarende udtrykte det: “Det er vort Perfektum de er 

ude efter.”70  

 

Alt imens Europa og europæerne skulle tage sig i agt overfor japanernes kopiering af den 

europæiske civilisation, skulle der også holdes et godt øje med en anden fare - nemlig den 

gule fare fra Kina. Ifølge Johs. V. Jensen tilhørte kineseren en ”ældgammel” kultur, der dog 

befandt sig på et tidligt udviklingsstadie og derfor højst skulle betragtes som en højt 

civiliseret vild. På grund af ydre forhold havde den kinesiske race ikke formået at hæve sig 

over naturen, men, som han beskrev det, havde den kinesiske race i lighed med visse 

gnaversamfund “givet simple livsformer en betydelig fasthed.”71 Årsagen til den kinesiske 

races manglende udvikling hang efter Jensens overbevisning sammen med, at den kinesiske 

befolkning gennem et par generationer havde været forfalden til opiumspibens bedøvende 

rus. En rus som havde bremset deres udvikling og herved fastholdt kineserne på et 

udviklingsmæssigt tidligt stadie.  

 

Det tidlige udviklingsstadie lod sig endvidere aflæse i den kinesiske og mongolske 

fysiognomi, som han mente rummede flere træk af menneskeaben. Dog gjorde Johs. V. 

Jensen opmærksom på, at kinesernes karakteristika ikke skulle ses som et udslag af 

degeneration, men derimod som et eksempel på en lavt udviklet race, der stod det primitive 

menneske nært. Således kunne kineserne genkendes ved, at de hverken havde hage eller 

                                                      
69 Ibid., s. 176. 
70

 Ibid. 
71 Ibid., s. 306. 
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pande. Panden gik i forbindelse med kindbenspartiet og næseroden dannede “… et plan, 

som om det var plattet ned med et Strygejern”72. I dette plan sad øjnene, som Johs. V. 

Jensen beskrev som ”det uhyggeligste” ved kinesernes ansigt.  

 

Årsagen til at kineserne, trods deres lave udviklingsstadie, kunne udgøre en fare, skyldes 

ikke så meget kinesernes evner som det skyldtes europæernes dyrkelse af civilisationens 

mentale sider. Efter Jensens opfattelse havde europæerne en tilbøjelighed til at forfalde til 

tanker og herved blive for ”tunge i toppen”. Skete det, ville Europa og europæerne kunne 

miste kontakten og evnerne til den urmenneskelige kropslige parathed, som var nødvendig 

for at modstå faren fra den kinesiske race.73 Derfor understregede Johs. V. Jensen den 

kropslige parathed som en betingelse for, at den hvide race kunne bevare dens 

overlegenhed og overlevelseschancer. 

 

Når det kom til hvilke faktorer, der havde forårsaget den europæiske overlegenhed, pegede 

Johs. V. Jensen i lighed med Gravlund på vejret og de klimatiske forhold. Som han 

formulerede det, så havde ”de Nordiske Folk haft Kulden som Opdrager”,74 hvilket havde 

tvunget nordboerne til at dyrke deres fysiske formåen samt evnen til innovation og udvikling. 

På den måde havde nordens hårde og kolde klima frembragt en mennesketype, som var 

parat, teknisk, innovativ og produktiv. Samme ræsonnement lå også til grund for antagelsen 

om det blonde besties udviklingspotentiale, da netop nordens klima, ifølge Jensen, havde 

givet det blonde besties og andre nordiske folk en civilisatorisk kapacitet, som enten kunne 

være i udfoldelse eller ligge i dvale. 

 

Modsætningen til det nordiske klima og nordboen var at finde i Syden. Sammenlignet med 

Norden havde Sydens klimatiske velsignelser stillet sydboen i langt lykkeligere forhold, idet 

han på grund af den gavmilde natur ikke behøvede at tænke på sin umiddelbare overlevelse. 

Det betød til gengæld også, at han ikke behøvede at tænke innovativt, og på den måde 

fordrede klimaet til lediggang og lidenskab, hvilket havde gjort sydboen mindre produktiv. 

Således lå Johs. V. Jensen i en vis forstand på linje med Montesquieus Nord/Syd opfattelse, 

når han på baggrund af de klimatiske forskelle argumenterede for, at Sydens og Østens 

folkeslag havde “slået sig til ro i vegetativ Modtagelse af Naturens Gaver for senere at 

modtage Civilisationen nordfra, ogsaa som Gaver.”75  

 

                                                      
72 Ibid., s. 307-308. 
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 Ibid., s. 309-310. 
74 Ibid., s. 262 
75 Ibid., s. 285. 
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De klimatisk forårsagede forskelle samt Nordens åndelige og civilisatoriske forspring, 

afspejlede sig endvidere i en dyb karakterforskel mellem nord- og sydboen, som Jensen 

beskrev som forholdet mellem mand og kvinde. Forholdet mellem vesten og østen, blev i den 

sammenhæng fremstillet som afstanden mellem voksen og barn. En blanding af Nordens 

kulde og Sydens varme fandt han i det nordamerikanske klima. Også her mente han, at de 

klimatiske forhold havde haft en indflydelse på, at amerikaneren fremstod som en ung, men 

alligevel højtudviklet og progressiv type. Dog havde de klimatiske forhold ikke gjort Amerikas 

fremskridt alene; og hvad der i den forbindelse kan forekomme overraskende var, at Johs. V. 

Jensen fandt årsagen til landets hastige fremadrettede udvikling i Amerikas store indvandring 

og heraf følgende racekrydsninger. Krydsningerne havde således ikke ført til degeneration, 

men havde derimod skabt en mennesketype der, i forhold til europæren, var ny og lettere, 

hvilket ydermere havde gjort det amerikanske samfund mere dynamisk end flere af de 

europæiske.76  

 

Hvad de menneskelige karaktertræk angik så havde den nye amerikanske mennesketype 

både et bedre humør og et andet udseende end europæeren. Blandt andet havde Johs. V. 

Jensen bemærket, at mange amerikanere blev tidligt hvidhårede uden håret af den grund 

tabte i tæthed. Ligeledes fremhævede han, at amerikaneren havde en frisk teint og klare 

livsglade øjne, som gav den amerikanske type et skær af evig ungdommelighed. 

Ungdommeligheden og vitaliteten kunne europæeren efter Jensens mening lære noget af, 

men det var dog på ingen måde ensbetydende med, at amerikaneren var ligeså klog som 

europæeren. For som han formulerede det, at selv når talen faldt på “Mænd af Amerikas 

højeste aandelige Kapacitet”, kunne man som “Europæer ikke frigøre sig for en naturligvis 

ganske gemen Medynk med deres Uskyldighed”. Amerikaneren vidste ganske enkelt ikke så 

meget som europæeren, da amerikaneren “saa [Verden] med vore Bedstefædres øjne”.77  

 

Selvom Amerika var et fremadstormende samfund i en rivende udvikling, og til trods for, at 

Johs. V. Jensen i Den nye Verden havde forbundet landets fremskridt med dets rod i den 

nordiske bondekultur, så var amerikaneren altså europæeren underlegen. Årsagen hertil var, 

at amerikaneren var en ung og derfor ikke en nær så åndelig gennemarbejdet mennesketype 

som europæeren. Nok var den amerikanske type højere potenseret end den europæiske, 

men amerikanerens vitalitet og ungdommelighed var baseret på et ældre evolutionært 

udgangspunkt. Når amerikaneren udstrålede en større livsglæde og vitalitet, var det fordi han 

var mere simpel og mindre differentieret end europæeren - eller som han beskrev det, så 
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savnede amerikaneren ”Goethes Mefisto og hans gift til at rive ham, Amerikaneren, ud af sin 

naivitet”.78 

 

Som det fremgår af Johs. V. Jensens beskrivelser af verdens forskellige mennesker og 

samfund, stod han som talsmand for et eurocentrisk verdensbillede. Det afspejlede sig i 

dikotomierne, nord-syd, vest-øst, kulde-varme, lys-mørk, høj-lav, udvikling-stilstand, voksen-

barn, mand-kvinde og kultur-natur, hvormed han fremstillede forskellene mellem Europa og 

den øvrige verden. Men i modsætning til tidligere tog han i Introduktion til Vor Tidsalder 

afstand fra en skarp opdeling af befolkningsgrupperne. Han gik endog så langt som til at 

sige, at formålet med raceundersøgelser måtte være at bringe menneskebestandens 

forskellige elementer nærmere hinanden og maksimere deres værdier. 

 

Ud fra det ræsonnement begrundede han ligeledes Tysklands store teknologiske fremskridt 

og vitalitet med henvisning til landets optagelse af mange forskellige racer. Således havde 

Tysklands diversitet, ifølge Jensen, dannet grundlag for en forøgelse af den åndelige 

kapacitet, og havde desuden tvunget racerne til, i fællesskab, at retningsbestemme 

udviklingen i det tyske samfund. Det fik ham til at kalde Nietzsches tanker om 

overmennesket for ”en forvildelse”, ligesom han slog til lyd for en respekt for racernes 

forskelligheder og udviklingstrin. I forlængelse heraf påpegede han, at den ene races 

ekspansion ikke måtte ske på bekostning af laverestående racer, hvilket fik Jensen til at 

argumentere for en sammenslutning af alle moderne nationer for herved at skabe og 

opretholde en almen gældende national og kulturel amnesti.79  

 

Johs. V. Jensen slog altså her et slag for oprettelse af en international institution, som 

Folkeforbundet der så dagens lys i 1920 efter Første Verdenskrigs rædsler. Hvorvidt selv 

samme rædsler har påvirket hans samfunds- og menneskeopfattelse skal her forblive usagt, 

dog er det værd at hæfte sig ved, at han her plæderede for ideer, der lå fjernt fra hans 

tidligere betragtninger over den benhårde overlevelses- og selektionskamp. I Introduktion til 

Vor Tidsalder fra 1915 anes således konturerne af en ny, anderledes og mere åben holdning 

overfor det fremmede. Hvor ikke-europæere tidligere bare var underlegne og hæmmende for 

samfundsudviklingen, antydede Jensen nu, at netop diversitet kunne være fremmende for 

samfundets dynamik og udvikling. Imidlertid fremstår disse tanker kun som konturer, da han 

senere lagde denne verdens- og menneskeopfattelse bag sig, hvilket eksempelvis fremgår af 

bogen Aandens Stadier fra 1928. 
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7.6. Åndens og kroppens stadier 

 
I Aandens Stadier forsøgte Johs. V. Jensen med begreberne ”gradus” og ”species” at 

fastlægge menneskets udvikling af forholdet mellem krop og sjæl. Gradus var i den 

sammenhæng et udtryk for menneskets åndelige vækst og stadie i forhold til psykologiske og 

moralske egenskaber. Begrebet henviste til selve bevægelsen i åndens udvikling, hvor det 

det ene trin var en forudsætning for det næste og intet udviklingstrin kunne således springes 

over. Species var det håndgribelige og fysiske udtryk for menneskets åndelige stadie, 

gradus. Det vil sige, at species var bevægelsen i standset form, hvorved det åndelige stadie 

kunne bestemmes ud fra ydre kendetegn.80  

 

Herved var der en tæt forbindelse mellem den åndelige og fysiske udviklingsgang, og i 

modsætning til konturerne i Introduktion til Vor Tidsalder, var han med gradus- og 

speciesbegrebernes lineære udviklingstanke tilbage i et veldefineret hierarkisk og raceopdelt 

menneskesyn. Med begreberne gradus og species fastholdt og uddybede han billedet af den 

nordiske blonde type som den ypperligste mennesketype overfor de øvrige laverestående 

mennesker, hvoraf nogle knap havde hævet sig over dyrestadiet.  

 

Med gradus- og speciesbegreberne forekom der flere paralleller til Birket-Smiths verdens- og 

menneskeopfattelse. Som Birket-Smith mente også Johs. V. Jensen, at laverestående 

mennesketyper som pygmæen og buskmændene, gav et godt indtryk af det højtudviklede 

menneskes tidlige stadier. I den henseende anså han pygmæen som det mindst udviklede af 

alle mennesker, der ”kun lige var trådt ud af naturens sovekammer”, skoven, og derfor knap 

var at regne som et menneske. Ifølge Jensen var pygmæerne oprindeligt et folk helt uden 

kultur, som blot levede fra hånden til munden, men takket være påvirkning fra de 

omkringboende negerfolk, var det lykkedes pygmæerne at hæve sig en smule fra deres 

oprindelige stadie. Dermed var pygmæen så tæt på det menneskelige udviklings nulpunkt 

man kunne komme, hvorimod udviklingens toppunkt var den blonde nordbo.81 

 

I den forbindelse udpegede Johs. V. Jensen den blonde races urhjem til at ligge i Nord- og 

Mellemeuropa. Som tidligere tog hans begrundelse herfor også udgangspunkt i de klimatiske 

forhold, men i Aandens Stadier uddybede han klimaets indflydelse på kroppen. Således 

hævdede han, at den manglende sol havde gjort nordboen lysere i huden, mens regnen, 

som en anden brintoverilteeffekt, var årsagen til nordboens blonde hår. Den lyse hud og det 

                                                      
80 Johs. V. Jensen, Aandens Stadier, (København: Nordisk Forlag, 1928), s. 28-31. 
81 Ibid., s. 47. 
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lyse hår havde mange variationer og var som sådan kun af sekundær kvalitet, men begge 

indikerede de, at kulden havde været nordboens opdrager. På den baggrund påpegede han, 

at klimaforskellene afspejlede sig i udviklingens yderpunkter med den hvide, civiliserede 

mand i Nord og den vilde, sorte mand i Syd. Udover den kropslige udformning afspejlede 

afstanden sig også i kropsbeherskelsen, idet civiliserede hvide mænd besad en unik 

raskhed, der kom til udtryk i det gennemtrænede idrætslegeme – for som han udtrykte det: 

“jo blondere jo mere fuldendt paa Idrætspladsen.”82  

 

Det var imidlertid ikke ensbetydende med, at alle blonde kunne betragtes som 

repræsentanter for udviklingens toppunkt. Trods deres nordiske udseende fandt Johs. V. 

Jensen eksempelvis sømændene, med deres ”nøgne krop og åbenstående porer”, 

frastødende. På den måde brugte han også gradus- og speciesbegreberne som ramme for 

en hierarkisk opstilling af det danske samfund, hvorved udviklingens toppunkt, den nordiske 

mennesketype, blev knyttet til en bestemt socialklasse. At være en rigtig dansker og nordbo 

faldt altså ikke automatisk sammen med at være født og bosiddende indenfor det danske 

riges grænse; men noget et menneske skulle kvalificere sig til gennem en særlig kropsstatur 

samt en kropslig og sjælelig selvbeherskelse. På den baggrund benyttede Johs. V. Jensen 

sig af pygmæbeskrivelsen og andre fremmedbilleder til at raceinddele og klassificere såvel 

alverdens folkeslag som det danske samfunds sociale lag.  

 

Ud fra den betragtning fandt Jensen også eksempler på underudviklede pygmæer blandt den 

danske befolkning. I målingerne af danske værnepligtige fandt han således et tydeligt 

mønster mellem størrelse og intellekt, hvormed de værnepligtige kunne inddeles i fire 

grupper. Den første gruppe var høje mænd, som ofte viste sig at være bønder eller kuske. 

Anden gruppe var de middel høje og rummede forskellige slags mennesker, blandt andet 

akademikere og forretningsfolk, som generelt udgjorde en overlegen gruppe. Desuden var 

det karakteristisk for denne gruppe, at mange bar briller. Tredje gruppe var gennemsnittet, 

middelstørrelsen, som bestod af tætte halvstore folk. En stor del af denne gruppe var 

arbejdere, håndværkere eller folk fra landet, og var ifølge Johs. V. Jensen, “den raskeste og 

mest udholdende” militære deling. Endelig var der den fjerde og sidste gruppe, som ikke 

nødvendigvis var dårlige soldater; men dog 

 

en urolig Deling, med mere end een enfant terrible, havde man de smaa 

haarde, iltre Folk, hvorimellem man var sikker på at træffe Kulsvierne, ellers 

Arbejdsmænd fra Gaden og professionsløse Folk, Artister, Kellnere, Bypøbel 
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og Kasketdrenge; fjerde Deling var altid vanskelig at styre men ingenlunde de 

ringeste Soldater. Kompagniet afgiver et godt Materiale til Studiet af 

Temperament og Størrelse.83  

 

I bunden af den fjerde gruppe fandtes også storbyens bundfald, ”pygmæerne” så at sige, 

som udover deres størrelse ikke var til at tage fejl af, da de var “en egen benet, udtørret 

Type, med fremtrædende Kindben, ejendommelig garvet og barket i Huden, med et stramt 

Mundparti, smaa senede Lemmer og haarde rynkede Hænder.”84 Blandt denne type var ofte 

“defekte” og “løse Eksistenser”, som indenfor den danske befolkning var at betragte som de 

laveststående helt uden kontrol over hverken krop eller sjæl.  

 

Ligeledes benyttede Jensen sig også af billedet af den primitive australier, som han 

betragtede som en species, der dog var på et højere udviklet stadie end pygmæen. Når han 

karakteriserede australieren som højere udviklet end pygmæen, var det fordi australieren, 

trods sine primitive anlæg, tilhørte et samfund bestående af omstrejfere og samlere. Den 

australske type var også at finde i det civiliserede Europa, hvor dens lave udviklingsstadie 

tydeligt trådte frem. Typen var især synlig i byerne, hvor man fandt den:  

 

i de nederste eksistensløse Samfundslag, mellem Betlere, Sjovere, der roder 

med “Syvtallet” i Gaardens Skarnkasser eller ude paa Affaldspladserne i 

Byens Udkanter. Det er “Samlere”, Professionsløse, som ikke tilfældigt er 

sunken ned gennem alle Samfundslagene og endt hvor Instinkt kalder paa 

dem, Omstrejferens og Samlerens Instinkt... 85   

 
Det var ikke det samme som at den australske type kun fandtes i byens slum, for som han 

endvidere skrev:  

 

ogsaa paa Landet, i Fattighusene, forekommer den, for Resten ogsaa indenfor 

Professioner uden afgjort Elendighedspræg, mellem Søfolk og Fyrbøder [....] 

Typen er decideret lavkastepræget, uden dog at være ondsindet eller farlig, 

skikkelige Børster og Analfabeter, hvis Evner ikke rækker ud over 

Lejlighedsarbejde og hvis Vagabondinstinkter gør dem egnet for Søen eller Liv 

paa Landevejen med Slibestenen, de er i dyb Forstand “Rejsende”.86 
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Dikotomierne og fremmedbillederne, hvormed Johs. V. Jensen beskrev og klassificerede den 

danske befolknings sociale lag, var således de samme, som han brugte til at klassificere 

andre landes udviklingsniveau. Hvorvidt han i den forbindelse gik ind for en racehygiejne 

som Birket-Smith gjorde er uklart, men han beklagede sig over, at samtiden var præget af en 

vis ”usund Negerromantik”, der bestræbte sig på at blande stadierne sammen.87 Selvom han 

tidligere havde forklaret Amerikas og Tysklands dynamik med raceblandingen, var en sådan 

sammenblanding efter Johs. V. Jensens overbevisning ikke noget naturen ville honorere. 

Ganske vist vidste man ikke noget om krydsningen mellem neger og hvide, og ganske vist 

havde negerne med jazzen tilført verden en ny musik; men som han pointerede: “om 

Negernes Fremtidsmuligheder indenfor det Civiliserede Samfund vil man vide noget om 

andre fem Hundrede Aar.”88  

 

Såvel Kaj Birket-Smith som Johs. V. Jensens beskrivelser af de fremmede mennesker og 

samfund var beskrevet ud fra en klar forestilling om, hvordan Danmark og danskerne ikke 

var. Og det var primært gennem dette spejlbillede af, hvad det danske ikke var, at deres 

beskrivelser af det andet og det fremmede understøttede den danske nationale identitets 

idealbilleder af bonden og bondesamfundet. Som konsekvens af deres udgangspunkt i det 

moderne, det udadvendte såvel som deres forhold til den darwinistiske udviklingstanke var 

den kropslige beherskelse et væsentligt punkt i deres fremstillinger af det danske og det 

fremmede. Begge lagde stor vægt på nødvendigheden af den kropslige parathed til at 

imødekomme omskifteligheden i modernitetens, teknologiens og fremskridtets krav til det 

enkelte samfund og individ. Deres ræsonnementer kan kort sammenfattes til at have været, 

at jo større fysisk og psykisk parathed, jo større chancer var der for at overleve det moderne 

samfunds omskiftelighed.  

 

Dermed var den kropslige kontrol og parathed en indikator for et menneskes såvel som en 

races udviklingstrin og overlevelsesevne, hvilket gav kroppen et punkt uden for kroppen selv 

– et punkt på den hierarkiske udviklingslinje, der beskrev udviklingen fra dyr til menneske. 

Alene ud fra en aflæsning af kroppen kunne det enkelte menneske indplaceres på 

udviklingslinjen og herved klassificeres som vild, delvis vild eller civiliseret. Som især Johs. 

V. Jensen lagde vægt på så var den nordiske mennesketype den ypperligste, eftersom 

paratheden her lå latent i kroppen. Hermed var den almindelige, normale danske mands 

placering i toppen af hierarkiet en uomtvistelig kendsgerning. 
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