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8. Nogle sammenfattende betragtninger over migration, risiko og overmagtsstatus 

 

Tidsmæssigt ligger de her benyttede kilder indenfor en periode som Niels Kayser Nielsen har 

kaldt ”modernitetens to første faser”, og som spænder fra begyndelsen af 1800-tallet frem til 

omkring 1960-erne. Kayser Nielsen har redegjort for, hvorledes kroppen i denne periode dels 

blev søgt formet og stiliseret så den passede ind i den civilisatoriske udvikling, dels blev 

objekt for et samfundsmæssigt subjekt.1 En lignende betragtning over dette forhold mellem 

krop og samfund berører Mary Douglas, når hun ud fra sine analyser af forskellige religiøse 

riter og ritualer argumenterer for, at sociale strukturer har en afgørende indflydelse på 

rammerne for opfattelsen og kategoriseringen af kroppen. I kraft af denne funktion indtager 

de sociale strukturer en central rolle i kroppens funktion i en ikke-verbal 

kommunikationskæde.2   

 

Samme funktion kom i de ovenstående nedslag til udtryk, når kilderne i deres 

kategoriseringer af det danske og det fremmede koblede kropslige dikotomier som: lys-mørk, 

voksen-barn, mand-kvinde, høj-lav, kraftig-spinkel, civiliseret-vild, kontrol-ukontrol, pæn-grim, 

ren-uren, parat-træg, menneske-dyr; til mere almene og samfundsbeskrivende dikotomier 

som harmoni-disharmoni, dynamik-stagnation, land-by, kultur-natur, nord-syd, kristen-

hedning, oplyst-uoplyst. Kilderne afspejler således, hvordan det ud fra det nationale og 

videnskabelige vokabular var muligt at få kropslige karakteristika indskrevet i overordnede 

samfundsmæssige kategorier og hierarkier. Hermed var der skabt fundament for, at en 

bredere og mere generel klassifikation af fremmede mennesker, samfund og kulturer kunne 

foretages med udgangspunkt i beskrivelser af kroppens udformning og beherskelse.  

 

Kildernes beskrivelser af det fremmede var ikke noget særsyn i deres samtid, men snarere 

udtryk for forskellige variationer af en generel opfattelse, der blev indpodet fra barnsben. Det 

fremgår eksempelvis af C.C. Christensens undervisningsbog ”Lille geografi” til Brug ved 

forberedende Undervisning, som i perioden 1904-1956 udkom i 15 udgaver. Heri kunne man 

i førsteudgaven fra 1904 om svenskerne blandt andet læse, at de ganske vist var flittige, 

men ikke nær så oplyste som det danske folk, ligesom de i slagsmål ”alt for ofte” greb til 

kniven.3 Det var altså med andre ord helt bogstaveligt, når Thorkild Gravlund kaldte sine 

fremstillinger af svenskerne for ”børnelærdom”. I løbet af bogens 15 udgaver blev der 

                                                      
1 Niels Kayser Nielsen, (1993). 
2 Mary Douglas, Natural Symbols: Exploration in Cosmology, (New York: Routledge, 2008), s. 57-115. 
3 C.C. Christensen, ”Lille geografi” til Brug ved forberedende Undervisning, (København: Nordisk Forlag, 1. 
udg., 1904), s. 30.  
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redigeret undervejs, og svenskerne blev med tiden også fremstillet som mindre suspekte. 

Dog blev der ikke ændret synderligt meget på fremstillingerne af de fjerne og mere 

fremmedartede samfund, som forblev beskrevet som generelt primitive, mindre udviklede og 

uciviliserede.   

 

Ses fortolkningerne af de fysiske klassificeringer af mennesket i et bredt historisk perspektiv, 

så var der gennem det 18., 19. og frem til midten af det 20. århundrede i det hele taget tale 

om en altovervejende sammenhængende udvikling præget af løbende små tilpasninger mere 

end radikale paradigmeskift. Derimod kom det til et bemærkelsesværdigt skifte i forhold til 

opfattelsen af migration. Med udgangspunkt i tankerne om det frie menneskes 

udfoldelsesmuligheder anskuede både Montesquieu og Rousseau migration ud fra et 

civilisationskritisk perspektiv med et særligt kritisk lys rettet mod den europæiske 

kolonisering. Kulturer og samfund var i oplysningsfilosoffernes optik udviklet i pagt med 

omgivelserne, hvorfor den europæiske civilisation ikke lod sig overføre til et hvilket som helst 

samfund eller miljø. Derfor blev europæernes tilstedeværelse i kolonierne, og altså den 

europæiske migration, anset som en risiko for de fremmede samfunds kulturer og levevis. 

Selvom den europæiske civilisation blev betragtet som den højst udviklede, som når 

eksempelvis Rousseau opstillede sin faseinddeling over de enkelte samfunds 

civilisationsniveau, ændrer det ikke ved, at de to oplysningsfilosoffer, i sammenligning med 

det 19. århundredes fremstillinger, repræsenterede en vilje til at betragte det fremmede ud 

fra mindre dømmende præmisser. 

 

Et tilsvarende vidnesbyrd om et mere positivt syn på det fremmede og dets potentiale finder 

man i en beretning om en vis Christian Glüchlich fra slutningen af 1700-tallet. Beretningen 

fortæller, at en dansk købmand på de vestindiske øer blev så glad for sin slave, at han 

bragte slaven med til Danmark. Her lærte slaven sig katekismus, hvorefter han blev anset 

som værende parat til at få sin frihed. Inden da blev han som symbol på sin dannelsesproces 

døbt, og hans navn, Christian Glüchlich, var en understregning af, at han nu havde erhvervet 

sig kvalifikationerne til at indgå i det danske samfund som en oplyst og lykkelige borger.4  

 

Ganske vist stred købmandens handling som sådan imod oplysningsfilosoffernes tanker om 

den stedlige forbindelse som et grundvilkår for menneskets trivsel, men omvendt lå hans 

handlinger i overensstemmelse med den kombination af oplysningstanker og filantropiske 

ideer, som i slutningen af 1700-tallet havde en markant indflydelse på de dannelsesidealer, 

der prægede datidens danske samfund. Ifølge idealerne skulle der blandt andet gøres 

                                                      
4 Jf. Poul Erik Olsen, ””Disse vilde karle”. Negere i Danmark indtil 1848”, in Fremmed i Danmark – 400 års 
fremmedpolitik, red. Bent Blüdnikow, (Odense: Odense Universitetsforlag, 1987), s. 103-117. 
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særlige bestræbelser på at udbrede kendskabet til ”den fornuftige oplysning”, hvilket betød, 

at kendskabet til kristendommen skulle forankres i menneskets medfødte fornuft.5 I den 

sammenhæng blev fornuften betragtet som et altovervejende iboende element, som kunne 

eller skulle vækkes i det enkelte menneske. Ud fra det ræsonnement kunne en fremmed 

hedning således opnå anerkendelse som en dansk borger, når han havde tilegnet sig det 

nødvendige oplysningsniveau.  

 

Denne opfattelse blev i løbet af det 19. århundrede drejet noget nær 180 grader, i takt med 

at troen på den iboende fornuft og almen oplysning blev erstattet med troen på videnskabelig 

viden baseret på hårde, målbare facts samt Darwins tanker om udviklingslæren og den 

naturlige udvælgelse. Til trods for at Darwin primært talte om dyr og planter, når han i lighed 

med oplysningsfilosofferne talte om væsners forhold til ophav og fremmede miljøer, så fik 

hans tanker en afgørende indflydelse på den generelle opfattelse af mennesket og migration. 

Også når det gjaldt migration gjorde tilværelseskampen sig gældende, og som nævnt havde 

iagttagelser vist Darwin, at det udefrakommende ikke nødvendigvis bukkede under for 

miljøforandringer. Eftersom han forklarede dette forhold med, at de udefrakommende arter 

besad enkelte eller flere fordele i forhold til stedets oprindelige arter, blev migration herved 

forbundet med foranderlighed i form af en potentiel eller sågar reel trussel for det bestående 

samfund. Netop den dimension afspejlede kilderne, når de på forskellig vis koblede migration 

og det fremmede til aspekter som tilværelseskamp, blodsblanding samt folkets, kulturens og 

samfundets videre bestående. Fysisk og kulturel homogenitet blev i den kontekst anset som 

en del af fundamentet for en samfundsmæssig sikkerhed, og i modsætning til 

oplysningsfilosofferne var det ikke længere fokus på den skade europæerne kunne forvolde 

på kolonierne, men derimod på den skade migrationen fra kolonierne og andre 

fremmedartede steder kunne påføre Europa. Den opfattelse gav kilderne flere eksempler på, 

når de fremstillede det udefrakommende, som et element der truede med at undergrave det 

danske samfunds status som et civiliseret og højtudviklet bondesamfund. 

 

Selvom det ikke nødvendigvis var migrationen, der specifikt var i visiret, så lod selvsamme 

skeptiske holdning overfor de omvandrende sig også ane i Høffdings fortolkninger af Darwin. 

Det skete, når han påpegede, at de lavest stående væsner var de bedste egnede til at 

vandre og derfor de mest udbredte. Implicit fik han dermed sagt, at de højerestående væsner 

ikke behøvede at vandre efter et levested, men kunne i kraft af deres styrke og 

overlevelsesevne forblive på deres ophavssted. Steensby gav på tilsvarende vis udtryk for 

de fastboendes styrke, når han i sine analyser af forhistoriske forhold talte om de evner, 

                                                      
5 Jf. Ove Korsgaard, (1997), s. 95-96. 
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styrker og karaktertræk hvormed det danske urfolk, neandertalerne, havde holdt den 

sydfrakommende migration ude. Omvendt kunne han samtidig konstatere, at migration og 

urbanisering var i færd med at udvande og formørke den danske ”urtype”. En yderligere 

uddybning af den proces gav Gravlund, når han på grundlag af sin romantiske idealisering af 

bondesamfundet talte for at værne mod udefrakommendes indflydelse på det danske 

samfund. I den sammenhæng rettede han ikke kun fokus på den menneskelige migration, 

men også på udviklingen af de nye tanker og tekniske muligheder, som han mente 

undergravede det danske bondesamfund. 

  

Mindre vedholdende og mere flakkende i synet på migrationens konsekvenser var Johs. V. 

Jensen. På den ene side talte han om det blonde besties iboende evne til udvikling, uanset 

hvilke omgivelser det befandt sig i. Omvendt talte han også om amerikanerne, som uden 

”Mefistos gift”, ikke kunne anskue verden på samme dybe måde som europæerne. Omvendt 

advarede Johs. V. Jensen også imod at blive så civiliseret, at der ikke længere var en sund 

balance mellem det vilde og civiliserede menneskes egenskaber. Set i det lys var Johs. V. 

Jensen sammenlignet med Thorkild Gravlund således mere flyvsk i sine tanker om forholdet 

mellem krop, kultur og steder. Endelig var der Kaj Birket-Smidt, der som den eneste udtalte 

sig positivt overfor migration, hvilket i høj grad kan tilskrives hans opfattelse af center/periferi-

forholdet. Ganske vist antog han, at bondesamfundet var et helt fundamentalt stadie, som 

ethvert samfund måtte igennem for at komme videre i udviklingen. Men ligeså afgørende for 

et samfunds udviklingsmuligheder var kontakten med andre samfund, eftersom det ikke var 

mennesker og kulturers iboende evner, der kunne igangsætte en fremadrettet 

samfundsudvikling, men samfundenes udveksling af viden. 

 

Sammenholdes kildernes opfattelse af migration og det udefrakommende, med historikeren 

Bent Jensens (1953-) grundige gennemgang af fremstillingerne af de fremmede i den 

danske avisdebat i perioden fra 1870-erne og frem 1990-erne, synes der at være en klar 

overensstemmelse. Jensen påpeger gentagne gange, hvorledes der i forbindelse med de 

enkelte debatter ofte kædes aktuelle samfundsmæssige problemstillinger til modstanden 

mod de fremmedes tilstedeværelse – det være sig alt fra boligforhold, arbejdsmarkedsforhold 

til andre social- og kulturpolitiske hensyn.6 Men eftersom ovennævnte kilder primært lå 

udenfor avisdebatternes kontekst synes det rimeligt at antage, at der må være en mere 

grundlæggende årsag til danskernes skepsis mod det udefrakommende, som så lod sig 

ventilere i medierne efter de til tiderne vekslende problemstillinger.  

 

                                                      
6 Bent Jensen, De fremmede i dansk avisdebat – fra 1870’erne til 1990’erne, (Viborg: Spektrum, 2000). 
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Danskernes skepsis overfor det fremmede illustreres yderligere, hvis man kaster et blik på 

danskernes forhold til jøderne i første halvdel af det 20. århundrede. Målt i antal var der her 

tale om en lille gruppe, 5781 ved folketællingen i 1921, som var altovervejende assimileret 

og som i flere tilfælde førte en tilværelse i den danske overklasse.7 Problematisk blev det 

dog, da voldsomme pogromer i Rusland i 1903 fik over 10.000 jøder til at flygte til Danmark.8 

I modsætning til de danske jøder var de russiske udpræget ortodokse jøder, hvorfor deres 

beklædning og udseende forekom mere iøjnefaldende. Det fik de danske myndigheder til at 

frygte for en opblusning af en latent antisemitisme, og som præventiv foranstaltning mod 

eventuelle uroligheder bestræbte myndighederne sig på at få dem hurtigt sendt videre til 

USA.9 

 

Antisemitismen var altså til stede i datidens Danmark, hvilket igen viste sig i 1917, da stærkt 

nationalt orienterede kræfter, med billedhuggeren Rasmus Bøgebjerg (1859-1921) i spidsen, 

oprettede ”Foreningen til Fremmedelementernes Begrænsning”. I sin tale ved den stiftende 

generalforsamling rettede Bøgebjerg en skarp bredside mod jøderne og hvad han kaldte 

deres modvilje mod at opgive deres kultur. Den modvilje fandt han særlig problematisk, idet 

jøderne indtog stadig flere betydningsfulde poster, hvorfra de forårsagede 

opløsningstendenser og uro i det danske samfund.10 Foreningen, som senere skiftede navn 

til ”Danskerligaen”, fik dels på grund af mediernes dækning af foreningen, dels på grund af 

Bøgebjergs stadig mere rabiate udfald mod jøderne imidlertid en forholdsvis kort levetid.11 

Ikke desto mindre vidner foreningen om, at der i begyndelsen af det 20. århundrede florerede 

et negativt syn på opfattelsen af det fremmede i almindelighed og jøderne i særdeleshed.  

 

Et andet eksempel er at finde i Hans Brunøes (1886-?) bog Danskerne og de andre: Nogle 

Erfaringer, en Smule Fornuft og nogle Kendsgerninger til Eftertanke for Menigmand i 

Danmark, fra 1919, hvor der i lighed med Bøgebjerg og Gravlund blev harceleret mod 

fremmedes indflydelse og påvirkning af det danske samfund. Brunøe forbandt ligeledes det 

danske samfund med bondesamfundet, når han fremstillede dansken som den jordbundne 

race, der gennem landbruget havde udviklet hans samtids Danmark. Heri blev 

fremmedelementer kaldt ”en gift”, som undergraver og opløser det danske samfund, ligesom 

                                                      
7
 Jf. H. Colding Jørgensen, ”Jøderne i Danmark omkring 1931”, Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 3, række 

42 (1934), s. 331-345. lokaliseret 9.01.2012, http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_3rk-
PDF/nto_3rk_0042_85344.pdf 
8 Jf http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=russiske-joeder, lokaliseret 9.01.2012 
9 Jf. Karin Lützen & Bente Rosenbeck, Det europæiske hus bd. 5: Den moderne tid, (København: Gyldendal, 
1992), s. 139-140. 
10 Jf. Søren Hansen,” Antisemitisme på dansk”, in Rivaler og syndebukke – i religion og kultur, red. Ole Bjørn 
Petersen & Otto Pretzmann, (Århus: Systime, 2002), s. 129-132. 
11 Jf. Bent Jensen, (2000), s. 212-219. 

http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_3rk-PDF/nto_3rk_0042_85344.pdf
http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_3rk-PDF/nto_3rk_0042_85344.pdf
http://www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=russiske-joeder
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liberalismen ikke blev anset som et tegn på frihed og tolerance, men på selvopgivelse og 

slaphed. Ud fra det perspektiv blev den danske bondestand fremstillet som offer for jødernes 

udnyttelse og pengebegær. Endvidere hævede Brunøe, at jøderne ikke besad danskernes 

medfødte samfundsfølelse, som danskerne gennem årtusinders tilknytninger til jorden havde 

frembragt og som nu lå til grund for det nationale fællesskab. Ud fra det ræsonnement 

opfordrede Brunøe til kamp mod ”unationale snyltere, der trænger sig ind alle vegne og som i 

kraft af deres raceegenskaber gnaver på det danske samfunds livsrod”.12 

 

 

“Naar Børsen i Aarhus bliver til Virkelighed. Rekvisitterne ankommer” ”, lyder teksten til denne tegning fra Svikmøllen 
1925. Tegningen viser hvordan det udefrakommende, i dette tilfælde jøderne, forbindes med samfundets 

foranderlighed, ligesom den illustrerer opfattelsen af jødernes pengebegærlighed.13 

 

Til at forklare hvad der har ligget til grund for denne skepsis overfor mennesker, der kunne 

betragtes som fremmede – hvad enten det var jøder, tyskere eller andre folkeslag – synes 

det oplagt at pege på kombinationen af den moderne videnskabs syn på migrationen og den 

indadvendthed, der efter 1864 havde sat sit præg på den nationale identitetsdannelse. 

Erfaringerne fra ’64 gav ikke noget stærkt incitament til at gøre sig positive tanker om det 

udefrakommende, og det forekommer nærliggende at antage, at den skepsis blev bekræftet, 

hvis ikke yderligere skærpet, i takt med at den moderne videnskab på forskellig vis gjorde 

kamp og overlevelse til nøglebegreber i forståelsen af forholdet mellem mennesker, kulturer 

og samfund. Herved blev mødet med det ukendte og udefrakommende gjort til en potentiel 

risikofyldt situation, enten i form af en decideret trussel eller som en årsag til forringelse af 

                                                      
12 Hans Brunøe, Dansker og de andre: Nogle Erfaringer, en Smule Fornuft og nogle Kendsgerninger til 
Eftertanke for Menigmand i Danmark, (København: 1919) s. 109. 
13 Jf. Karin Lützen & Bente Rosenbck, (1992), s. 143. 
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eksisterende levevilkår, sådan som Bent Jensens gennemgang af avisdebatterne som nævnt 

giver flere eksempler på. 

 

I den sammenhæng understøttede det videnskabelige vokabular forestillingen om migration 

og dansk kultur som værende hinandens modsætninger. Som hos oplysningsfilosofferne var 

der også i det 20. århundrede, en tilsvarende frygt for migrationens foranderlighed og 

undergravning af det eksisterende samfund og de karaktertræk som mennesker gennem 

generationer havde udviklet i harmoni med lokalområdets miljø. I den forbindelse kunne man 

foranlediges til at se Gravlunds kritik af migrationen, som en parallel til 

oplysningsfilosoffernes civilisationskritik, når han koblede den til en bredere kritik af 

samfundets teknificering og foranderlighed. En helt afgørende forskel mellem 

oplysningsfilosoffernes kritik og Gravlunds var imidlertid, at rollerne var byttet om, eftersom 

fremmede mennesker og kulturer i såvel Gravlund som Steensby og Johs. V. Jensens optik 

ikke var de truede, men derimod truslen mod det danske. Der var med andre ord tale om en 

kritik baseret på en frygt for, at det udefrakommende skulle være om ikke stærkere end det 

danske, så i hvert fald stærk nok til at forandre og med tiden måske sågar i stand til at 

underminere det danske samfund. Som kilderne viser, lå der i dette forhold et 

tankevækkende paradoks ved, at danskerne på en og samme tid blev fremstillet som 

tilhørende den stærkeste og højst udviklede race, alt imens man samtidig følte sig truet på 

denne status. Man fremstillede sig med andre ord som værende en overlegen overmagt i 

forhold til de fremmedes kultur og egenskaber, alt i mens man så sig selv som et potentielt 

offer for underminering og udvanding af selvsamme underlegne mennesketyper.  

 

Kildernes ophavsmænd reflekterer ikke over dette paradoks, og muligvis har de ikke 

skænket det en tanke. Ikke desto mindre er det tankevækkende, hvorledes kilderne 

udtrykker en frygt for mennesker og kulturer som de ellers antog for at være underlegne og 

mindre udviklede. Et forsøg på at forklare paradokset vil i sagens natur forblive et 

tankeeksperiment med fare for at drage spekulative slutninger. På den anden side 

forekommer det værd at dvæle lidt ved forholdet, eftersom det kan give et uddybende billede 

af de bevidsthedsmæssige sammenhænge klassificeringerne af det fremmede indgik i. 

 

Ved at indplacere ens egen mennesketype og kultur øverst på udviklingspyramiden, sådan 

som den nationalvidenskabelige forståelsesramme gjorde det, blev der sat meget på spil; for 

jo højere på udviklingsstigen eget folk og egen kultur blev placeret, desto dybere ville et 

eventuelt fald være. En sådan omverdenskonstruktion rummede derfor mindst ligeså mange 

risici som garantier. Konstruktionen var med Giddens’ beskrivelse af moderniteten, at 

betragte som en konstituering af omverden ”gennem refleksivt anvendt viden”, hvor man 
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aldrig kunne afskrive muligheden for, at dele af denne viden på et vist tidspunkt skulle tages 

til revision eller helt omstøbes. Det vil sige at den viden enhver given omverdenskonstruktion 

baseres på til hver en tid er provisorisk, hvorfor der aldrig er noget, der kan antages for at 

være helt sikkert – heller ikke den viden videnskaben kan frembringe.14   

 

Med videnskabens sandheder som provisoriske kunne ethvert tegn på forandring betragtes 

som et potentielt og i værste fald som et reelt tegn på samfundsmæssig degeneration. Og da 

migration, urbanisering, industrialisering – kort sagt den moderne samfundsudvikling – på 

kildernes samtid allerede var godt i gang, var der nok af potentielle risici at få øje på. Set i 

det lys kunne udviklingen og videnskaben på den ene side bekræfte overmagtsstatussen, 

samtidig med de også dannede grundlag for en tvivl, der kunne underminere selvsamme 

status. Kilderne afspejler da også en udbredt frygt for, at foranderligheden skulle føre til et 

tab af noget de anså som fundamentalt for det danske samfunds status; Gravlund frygtede 

for tab af bondekulturen, Johs. V. Jensen for den fysiske parathed, mens Steensby begræd 

udvandingen af urtypens kropslige ensartethed.  

 

Omvendt var der trods deres frygt blandt kilderne en udbredt opfattelse af den danske 

bondekultur som værende en stærk, højt udviklet og dynamisk kultur med et stort 

udviklingspotentiale. Men mens der var en altovervejende vished om og tillid til 

bondekulturens udviklingspotentiale, var der til gengæld uvished omkring den moderne 

samfundsudviklings endemål – og den uvished må alt andet lige antages at have skabt en 

større grad af usikkerhed. Tilliden til bondekulturen var som nævnt baseret på en 

romantisering af det bondesamfund Giddens kalder et ”præmoderne tillidsmiljø”, og som 

sådan udgjorde romantiseringen en logisk modvægt til udviklingens foranderlighed. Bonden 

blev i kraft af sit erhverv antaget for at være i harmoni med stedet, naturen og årstiderne, 

ligesom hans evner til naturbeherskelse var det fundamentale eksistensgrundlag for ethvert 

samfund. Disse forhold var med til at give de idealiserede forestillinger af bondesamfundet 

elementer af noget fast, autentisk og uforanderligt. Selv samme forestillinger var ligeledes 

ideelle til at forbinde fortid, nutid og fremtid, idet de rummede en cyklisk tankegang med en 

langt større grad af forudsigelighed end dén, den moderne videnskab og samfundsudviklings 

lineære tankegang kunne præsentere.  

 

Forholdet mellem bondesamfundets idealisering og videnskabens videnskabeliggørelse af 

samfundet, som kilderne på forskellig vis giver udtryk for, kan i en vis forstand ses som en 

udløber af transformationen fra det traditionelle til det moderne massesamfund – hvad der 

                                                      
14 Anthony Giddens, (1999), s. 40. 
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indenfor sociologien betegnes som overgangen fra ”Gemeinschaft” til ”Gesellschaft”. Som 

nævnt giver kilderne i denne transformation udtryk for forskellige tab i forhold til det 

traditionelle samfunds værdier og sammensætning. I den forstand vidner disse udtryk om, 

hvorledes det traditionelle bondesamfund i dets idealiserede form udgjorde en ordenstilstand 

indenfor rammerne af den nationale identitet. Tabene som kilderne frygtede, var som sådan 

ikke af definitiv karakter, men bar snarere præg af at være forsøg på at kontrollere 

transformationen ved at gøre tabene til elementer i en fortælling, der som førnævnt fulgte en 

skitse om orden – grænseoverskridelse – kaos – genoprettelse af orden.15 Betragtet som en 

grundlæggende ordenstilstand blev forestillingerne om bondesamfundet overskredet af det 

moderne samfunds udvikling, herunder migration, urbanisering og videnskabens 

landvindinger, hvilket medførte kaos i form af usikkerhed og uvished i forhold til den 

eksisterende omverdenskonstruktion bondesamfundet dannede grundlag for. Ordenen blev 

dog genetableret ved at indsætte bondesamfundet og dets idealer som selve fundamentet 

for det moderne samfunds fremdrift, mens det i den mere radikale udgave som Gravlund 

repræsenterede, mundede ud i en decideret værnen om idealernes fasthed og en insisteren 

på at modsætte sig forandringer. 

 

Det vil sige, at den moderne samfundsudvikling og romantiseringen af bondesamfundet blev 

hinandens modsætninger og forudsætninger – og noget tilsvarende gjorde sig gældende i 

forholdet mellem truslen og overmagtsfølelsen. Mens overmagtstanken knyttede sig til den 

moderne samfundsudviklings åbne og ukendte slutning, var forestillingen om truslen fra det 

udefrakommende primært rettet mod bondesamfundets beståen. Der var imidlertid tale om 

en trussel af en mere abstrakt og diffus karakter, sammenlignet med den organiserede og 

håndgribelige fjende man stod overfor i 1864. Truslen lurede overalt og eventuelle angreb 

kom ikke fra langtrækkende artilleri, men i form af en snigende påvirkning der ville 

transformere, stagnere eller degenerere det danske bondesamfund. Som konsekvens af 

truslens diffuse karakter fungerede den så meget desto mere fortræffeligt som en evig 

alarmklokke, der advarede mod at slække på kroppens og samfundets parathed. 

 

Den tyske historiker Peter Alter har påpeget, at nationale bevægelser i langt de fleste tilfælde 

har været forbundet med en eller anden form for krisesituation, som har skærpet den 

nationale bevidsthed.16 Truslen, hvad enten den var synlig eller diffus, må i en dansk 

sammenhæng da også siges at have skærpet bevidstheden om den nationale samhørighed 

og nødvendigheden for at vide hvem man kunne regne som ven eller potentiel fjende. I det 

perspektiv kan trussel/overmagts-paradokset således både ses som en konsekvens af 

                                                      
15 Jf. Henrik Jensen, Ofrets århundrede, (København: People’s Press, 2007), s. 48. 
16 Peter Alter, Nationalism, (New York: Edward Arnold, 1989), s. 57. 
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udviklingens uforudsigelighed og som en måde at håndtere uforudsigeligheden på. Heri gav 

kombinationen af bondesamfundet som det oprindelige danske og det udefrakommende som 

dets evige trussel, om ikke en sikkerhed, så en vished som videnskaben og udviklingstanken 

alene ikke kunne give. Dermed var der var tale om dannelse af en kultur, som i refleksion 

med omverdenen altid fik øje på den latente trussel – og en sådan kultur må med 

historikeren Henrik Jensens (1947-) ord, nødvendigvis blive fokuseret på ulykke, risiko og 

offergørelse.17  

 

Netop offerrollen lå også i måden kilderne beskrev og anskuede tabet af de traditionelle 

idealer, idet de rummede en bedrøvelse over tingenes tilstand, som yderligere 

understregede tanken om samfundet og kulturen som værende offer for det foranderlige. I 

den henseende repræsenterer kilderne det kendetegnede fænomen ved det moderne 

samfund, som Henrik Jensen har betegnet med begrebet ”allerede-offer”. Det vil sige en 

situation, hvor alverdens lurende risici gjorde offerrollen til en latent og potentiel rolle, der til 

hver en tid vil kunne ramme individet såvel som samfundet.18 De videre konsekvenser af 

offerrollen vendes der tilbage til senere. Her skal det blot fremhæves, at kildernes 

bestræbelser på at kropsliggøre det fremmede samt behovet for at kunne identificere den 

individuelle såvel som den samfundsmæssige potentielle trussel, kan ses som udslag af 

følelsen af at være ”allerede-offer”. Nok var man overbevist om, at danskerne tilhørte de 

højst udviklede kulturer, men omvendt kendte man også til vishedens provisoriske karakter 

og foranderlighedens omkalfatring. Som ”allerede-offer” skulle den danske kultur vise sit 

værd og overlevelsesinstinkt – og hertil var det nødvendigt at kunne identificere det 

fremmede for at kunne holde det ude.   

 

Det var i den sammenhæng dikotomierne fandt anvendelighed, idet de fungerede 

fortræffeligt som kompleksitetsreducerende redskaber, hvormed det fremmede og den 

potentielle trussel kunne identificeres ud fra binære oppositioner og samtidig indføres i en 

større samfundsmæssighed. Med den nationalvidenskabelige forståelsesramme som 

grundlag for dikotomierne var udviklingstankens iboende kamp- og overlevelsesaspekt med 

til at understrege bondesamfundets kultur og identitet som noget bevaringsværdigt, hvilket 

samtidig faldt fint i tråd med den nationale fortællings indadvendte orientering. Endvidere kan 

identificering med bondesamfundets cyklisk orienterede optik anskues som en optik, der, i 

det mindste på et bevidsthedsmæssigt plan, var et forsøg på at dæmme op for de 

foranderligheder og uvisheder den kontinuerligt lineære optik den moderne 

samfundsudvikling kreerede. I det lys kan trussel/overmagtsforholdet ses som en 

                                                      
17 Jf. Henrik Jensen, (2007), s. 46. 
18 Ibid., s. 48. 
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konsekvens af de indre modsætninger den nationalvidenskabelige forståelsesramme 

rummede, idet forholdet udløb af de udfordringer den samfundsmæssige udvikling og 

herunder de videnskabelige ideer stillede det nationale projekt og dets tankesæt. 

 

I en periode præget af opbrud, tilværelseskamp og uvished blev fremstillingen af det truede 

bondesamfund et pejlemærke for den nationale identitet, hvorom danskerne kunne samles 

og finde vished. Og det forhold fik en betydelig indflydelse på, hvordan man gennem en 

dansk optik klassificerede fremmede mennesker, kulturer og samfund gennem det 20. 

århundrede.  


