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9. Nogle betragtninger over den nationalvidenskabelige forståelsesramme og 

dens konsekvenser  

 

 
 

 
Han: Gott straffe mig Sahra, Du gaar jo den ut at spatsieren med et Kors paa. 
Hun: Ja, for saa er der Ingen der kan se, at jeg er en Jødinde 
Han: Sahra! Sahra! saa burde Du doch lade Din Næse blive hjemme. 
Vittighedstegning fra Ravnen 1879.1 
 

Nedslagenes forestillinger om det danske og det fremmede kan, som eksempelvis Høiris gør 

det, tolkes som udtryk for datidens åbenlyse racisme og fremmedfjendskhed. En sådan 

tolkning rejser imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt datidens mennesker kunne havde tænkt 

anderledes. Ikke alle tanker kan tænkes til hver en tid, og spørgsmålet resulterer derfor 

hurtigt i anakronistiske følgeslutninger, når kilder fortolkes og bedømmes på baggrund af 

eftertidens moralske parametre. I stedet kan det blot konkluderes, at nedslagenes 

fremstillinger af det fremmede såvel som deres sammenkobling mellem kropslige og de mere 

samfundsmæssige dikotomier ikke var noget særsyn i første halvdel af det 20. århundrede. 

Således kan kildernes fremstillinger af det fremmede, ses som et udtryk for hvordan den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme i denne periode indtog en nærmest paradigmatisk 

status, når det kom til beskrivelser af mennesker, kulturer og samfund. I kraft af denne status 

indgik ovenstående dikotomier implicit og oftest helt uproblematisk som elementer i en 

samfundsmæssigt gældende ramme for klassificeringer af det danske og det fremmede.  

 

Inden jeg kaster blikket på konsekvenserne af denne kategorisering af fremmed og dansk, 

synes det på sin plads at se lidt nærmere på den nationalvidenskabelige forståelsesramme. 

                                                      
1 Harald Jørgensen (red.), Indenfor murene. Jødisk liv i Danmark 1648-1848, (Københvan: Reitzels Forlag 
1984), s. 249. 
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Der blev ovenstående argumenteret for, at den moderne samfundsudvikling, og herunder 

særligt den moderne videnskab, og den nationale identitets idealiserede forestillinger af 

bondesamfundet, både var hinandens forudsætning og modspiller. Ligeledes fremgik det 

også, at kilderne i deres fremstillinger af det fremmede trak på både det videnskabelige og 

nationalistiske vokabular, men herved foreligger der kun implicit udtryk for en 

forståelsesramme, hvori de to tankesæt var sammenkoblet. Et tilsvarende eksempel på dette 

underforståede samspil finder man også hos Ole Høiris, når han på baggrund af sine 

undersøgelser af den danske antropologis historie fastslår, at ”nationalisme var naturligt det 

mest centrale træk i den danske antropologis ideologiske intervention, da faget som sit 

objekt havde den øvrige del af verden.”2 Høiris’ fortolkning vidner dermed om, at 

nationalismen nærmest selvfølgeligt gik hånd i hånd med antropologiens videnskabelige 

arbejde og dermed igen en implicit antydning af en form for sammenkobling. Eftersom der 

ikke foreligger en egentlig eksplicitering af det nationale og det videnskabeliges 

sammenkobling, kan det selvsagt være problematisk at bestemme, hvorvidt en 

nationalvidenskabelig forståelsesramme dannede grundlag for kildernes klassificeringer af 

det fremmede. 

 

Et andet og mere samtidigt vidnesbyrd om eksistens af et tæt og korresponderende forhold 

mellem det nationale og det videnskabelige, er imidlertid at finde i bogen We Europeans, der 

udkom første gang i 1935. At bogen er af angelsaksisk oprindelse er i denne sammenhæng 

yderligere interessant, eftersom den fokuserede på datidens brug af racebegrebet i hele 

Europa og som sådan giver den altså et bredt vidnesbyrd herom. Indledningsvis påpegede 

forfatterne, antropologerne Alfred Cort Haddon (1855-1940) og Julian Sorell Huxley (1887-

1975), Huxley der siden hen skulle blive den første leder af UNESCO, at racebegrebet var så 

tilpas vagt, at det kunne tilpasses enhver given hensigt. Som følge heraf havde racebegrebet 

været gjort til genstand for pseudovidenskabelige analyser og konklusioner, der som oftest 

blot havde til formål at understøtte og legitimere diverse sociale og politiske dagsordner. I 

dette miskmask af pseudovidenskab og politiske intentioner var racebegrebet, ifølge 

forfatterne, i mange tilfælde blevet fremstillet som et synonym for en nation, ligesom det ofte 

var blevet koblet til begrebet blodsbånd, for herved at skabe en fysisk samhørighed som 

grundlag for en fællesskabsfølelse indenfor et territorialt afgrænset område.  

 

Efter Haddon og Huxleys opfattelse var sådanne sammenkoblinger almindeligt 

forekommende eksempler på en pseudovidenskabelig omgang med racebegrebet, da de 

foreliggende beviser ganske enkelt ikke kunne hæve koblingen mellem race, blodsbånd og 

                                                      
2 Ole Høiris, (1986), s. 280.  
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territorium over det hypotetiske stadie. Så meget desto mere fandt de det bekymrende, at 

ideen om nationale idealtyper, forstået som et sæt mentale og fysiske karakteristika knyttet til 

en given nation, var en generelt udbredt tanke blandt den europæiske befolkning.3 

 

Til at illustrere sammenkoblingens pseudovidenskabelige karakter præsenterede de 

indledningsvis et portrætgalleri af en række forskellige europæiske nationaliteter. Der blev 

lagt op til at læseren skulle sætte den rette nationalitet til det enkelte portræt, for 

efterfølgende at sammenholde sine formodninger med de rigtige svar bageste i bogen. Som 

en yderligere pointering af, hvor ubrugelig koblingen mellem kropslig udformning og ophav i 

praksis var, havde forfatterne ladet de indledende portrætter og nationaliteter stemme 

overens med de virkelige.4 Dermed kan Huxley og Haddons værk ses som et udtryk for, at 

der i deres samtid herskede en tæt og underforstået sammenkobling mellem videnskaben og 

den nationale dagsorden, hvori kroppen indgik som et medie til klassificering af den ”anden”. 

Men eftersom deres hensigt var at afvikle forbindelsen, forholdt de sig ikke til hvordan denne 

på mange måder paradoksale sammenkobling var kommet i stand.  

  

 

I den forbindelse kan man ty til sociologen Norbert Elias’ (1897-1990) iagttagelser om sociale 

begivenheders og processers egen udviklingslogik. Ifølge denne logik igangsættes en 

udvikling, i det øjeblik samfundsmæssige forandringer påvirker afhængighedskæderne, eller 

sammenfletningen af relationerne mellem mennesker og samfundsgrupper, i en sådan grad, 

at der stilles krav om en specifik orden.5 Ser man i det perspektiv 1800-tallets generelle 

samfundsforhold så var det en periode, som for Danmark og det meste af Europas 

                                                      
3 Julian Sorell Huxley & Alfred Cort Haddon, We Europeans – A Survey of ”Racial”  Problems, (New York: 
Kraus Reprint Co., 4. udg., 1970), s. 16-20. 
4 Ibid., 292. 
5 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, bd.1, (Frankfurt am Main: Surhkamp Verlag, 1969); 
Gunnar Olofsson, ”Norbert Elias”, in Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen,(2000), s. 400-416. 

En dansker, som han ifølge Huxley & Haddons raceoversigt kunne 
genkendes i 1935 
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vedkommende var præget af økonomiske op- og nedture, territorial foranderlighed og sociale 

forskydninger. Forandringer, som set i en Elias’ optik, uvilkårligt vil have fremtvunget krav om 

en specifik samfundsmæssig orden. Følger man det ræsonnement kan den nationale 

identitetsdannelse og den moderne videnskab anskues som to processer, der på den ene 

side udgjorde en del af foranderligheden, alt imens de fra hver deres udgangsposition søgte 

at imødekomme kravet om en specifik orden ved hver især at opstille en række 

ordenskategorier for opfattelsen af natur, mennesker og samfund. Dog havde videnskaben 

en bemærkelsesværdig dobbeltrolle, da den som før nævnt frembragte en viden, der nok 

skabte orden, men samtidig også en del ikke-viden og dermed en potentiel usikkerhed.  

 

Når det kom til klassificeringer af fremmede samfund og kulturer, blev der med den nationale 

identitet imidlertid sat grænser for hvor megen usikkerhed, der kunne accepteres. Dermed 

var der også sat rammer for den nationalvidenskabelige ordenskonstellation, idet den 

nationale identitet, med sociologen Zygmunt Baumans ord, tog monopol på retten til at 

trække grænsen mellem et ”os” og ”dem”. Dens monopolstatus lod sig ifølge Bauman 

afspejle ved, at den nationale identitet altovervejende gnidningsfrit forplantede sig og blev en 

identitet som man per automatik fødtes med.6 Betegnelsen ”monopol”, kan måske lyde noget 

spidsformuleret, og eksempelvis trækker den amerikanske filosof Richard Rorty (1931-2007) 

på naturvidenskabens fremmarch i 1800-tallet, som en af hovedårsagerne til at forskelle frem 

for ligheder blev afgørende for etableringen af forestillingen om ”vores slags mennesker” og 

”mennesker som os”. I den henseende spillede naturvidenskaben, og særligt Darwins tanker 

om menneskets lineære udviklingslinje, en afgørende rolle for udvidelsen af de sociale 

ordenskategoriers rammer for hvornår mennesker kunne klassificeres som civiliseret og som 

værende en del af ”os”.7 Set i lyset af Baumans beskrivelse af den nationale identitets 

udbredelse, må det antages, at videnskabens rammer for dette ”os” ikke har indtaget en 

kollisionskurs med de nationale kategorier. Man kan endda gå et skridt videre og spørge, 

hvorvidt videnskabens klassificeringskategorier for ”mennesker som os” kunne være 

fremkommet uden det nationale som referenceramme.  

 

Noget sådant forekommer vanskeligt at forestille sig, hvis man følger antropologen og 

filosoffen Ernest Gellners (1925-1995) analyse af baggrunden for den nationale 

identitetsdannelses udviklingsforløb. Gellner, vis forklaringsmodel for national 

identitetsdannelse i øvrigt passer fint i forhold til udviklingen af den danske identitet, har 

således argumenteret for, at nationalismen skal ses som et resultat af, at industrisamfundets 

                                                      
6 Zygmunt Bauman, Fællesskab: En søgen efter tryghed i en usikker verden, (København: Hans Reitzels 
Forlag, 2002). 
7 Richard Rorty, Truth and Progress, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 167-185. 
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fremkomst blandt andet rejste krav om et fælles skriftsprog og en større samfundsmæssig 

homogenitet. Den samfundsgruppe, der kunne løfte denne opgave, fik retten til at definere 

en samfundsmæssigt gældende højkultur. Derved blev denne samfundsgruppes kultur og 

værdier styrende for samfundets institutioner, ligesom den pågældende højkultur fik monopol 

på indholdet af uddannelsesområdet. Netop magten over uddannelsesinstitutionerne var i 

den sammenhæng afgørende for, at højkulturens definition af den nationale identitets 

forestillinger om fællesskab og tilhørsforhold kunne trænge ned gennem de øvrige 

samfundslag for herved at konsolidere sig som et samfundsmæssigt gældende tankesæt.8    

 

Følger man Baumans og Gellners perspektiv, så har det nationale altså udgjort en 

bevidsthedsmæssig ramme, der ikke kunne tænkes ud over – heller ikke for videnskaben. Et 

lignende standpunkt finder man hos historikeren Liah Greenfeld (1954-), når hun betegner 

det nationale som grundlaget for den moderne verdens opfattelse af orden. Ud af denne 

skabelsesproces kom det til et direkte forhold mellem videnskab og nationalisme, hvor 

videnskabens institutionalisering blev en platform til fremvisning af det nationale projekts 

viden, dynamik og udviklingsevne. Videnskaben blev med andre ord symbol på nationens 

formåen og styrke;9 og sammen med de øvrige samfundsmæssige institutioner spillede 

videnskaben en central rolle i implementeringen af det nationale fællesskabs symboler såvel 

som i markeringen af en afgrænsning i forhold til fremmede.10 

 

En tilsvarende funktion og rollefordeling påpeges ligeledes af filosoffen Kwame Anthony 

Appiah (1954-), når han fremhæver positivismen som et vigtigt redskab til at opretholde en 

større samfundsmæssig orden, når den benyttes til at udforme og bekræfte de til tider 

herskende samfunds- og menneskeopfattelser.11 Følger man dette ræsonnement har 

positivismen, som en del af den moderne videnskabs metode, indgået som et 

understøttende instrument i konsolideringen af den nationale dannelsesproces. Set på den 

baggrund kan den nationalvidenskabelige forståelsesramme betragtes som en 

sammensmeltning af mål og middel, hvori målet – den nationale dagsorden og dens stræben 

efter homogenitet, overlevelsesevne og hierarkisk topplacering – blev søgt bekræftet og 

opnået gennem midlet, den videnskabelige metode.  

 

                                                      
8 Ernest Gellner, (1983). 
9 Liah Greenfeld, (2006), s. 159.  
10 Jf. S. N. Eisenstadt, ”The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of 
Primordiality”, in Making Sense of Collectivity, Etnicity, Nationalism and Globalization, red. Sinisa Malesevic 
& Mark Haugaard, (London: Pluto Press, 2002), s. 33-88. 
11 Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, (London: Penguin Books, 
2006). 
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En sådan afgrænsning afspejlede sig eksempelvis i kildernes vilje til at dreje den 

videnskabelige og positivistiske aflæsning af kroppen i en retning, så det videnskabelige 

understøttede det nationale. Det er værd at hæfte sig ved, at denne vilje i visse tilfælde 

vejede tungere end fraværet af deciderede beviser for danskernes særlige fysiske 

kendetegn. Eksempelvis efterlod Steensbys ovennævnte undersøgelser af befolkning i 

Skamby sogn en del tvivl omkring forholdene mellem erhverv, migration og den danske 

urtypes kropsudformning, som han selv efter møje og besvær ikke kunne få tilpasset hverken 

den nationale eller videnskabelige ramme. Det lykkedes ham til gengæld med resultaterne 

fra Anholt; men dog først efter hans opmålinger blev koblet til hans forventninger om 

anholtformens afmørkning, kunne opmålingerne tilpasses og endelig gå op i en højere 

enhed.  

 

Set i bakspejlet kan det derfor undre, at den moderne videnskabs frontmænd ikke fulgte de 

videnskabelige forskrifter og tog konsekvensen af deres målte resultater. Havde de gjort det, 

skulle man antage, at de som minimum havde været mindre skråsikre i deres konklusioner 

omkring identificering og kategorisering af dansk og fremmed. En sådan antagelse kan dog 

hurtigt blive en anakronistisk følgeslutning. I sine undersøgelser af det 19. århundrede 

antropologers racebaserede målinger og resultater har Stephen Jay Gould fundet flere 

eksempler på uoverensstemmelse mellem de videnskabelige målinger og de efterfølgende 

konklusioner. Men som han endvidere påpeger, er det værd at hæfte sig ved, at datidens 

videnskabsmænd ikke forsøgte at skjule de kompromitterende målinger og derfor ikke kan 

beskyldes for at ville fuske med datatilbageholdelse. Derfor ser Gould disse fejlslutninger, 

som et vidnesbyrd om, at datidens antropologer havde en så stærk ubevidst forudindtaget 

holdning til raceundersøgelser, at det var dem umuligt at få øje på alternative spørgsmål, 

tolkninger og konklusioner.12   

 

Hvad Gould kalder ”ubevist forudindtaget holdninger”, kunne man i forhold til Steensby og 

Birket-Smith imidlertid også se som et udslag af, at der nærmest i høffdingsk’ forstand var 

komplementaritet mellem det nationale og det videnskabelige tankesæt. En 

komplementaritet hvorved videnskaben – og med den positivismen – som den 

sandhedsgivende institution legitimerede den nationale identitets idealiserede forestillinger. 

Hvad der måtte være af modsætninger mellem det nationale og det videnskabelige tankesæt 

blev i de ovennævnte dikotomier om ikke ophævet så medieret i deres fælles bestræbelser 

på at fremstille de alment gældende sociale ordenskategorier til klassificering af mennesker 

og samfund. Hertil var kroppen som klassificeringskategori i sagens natur et håndgribeligt 

                                                      
12 Stephen Jay Gould, (2003), s. 378. 
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medie, som samtidig var så tilpas fleksibelt og åbent for fortolkninger, at de nationale og 

videnskabelige forestillinger kunne projiceres over på kroppen uden at eventuelle 

modsætninger kom i vejen. Med kroppens mellemkomst i kategoriseringerne og 

klassificeringerne af det fremmede smeltede de nationale og videnskabelige idemæssige 

modsætninger således sammen til en helhed. En helhed, hvori krop og ånd, positivisme og 

metafysik, det rationelle og det emotionelle blev forbundet, og materialiserede sig i en række 

forestillinger om det fremmedes ydre.  

 

Det var i denne symbiose, at den nationalvidenskabelige forståelsesramme fremkom som en 

implicit, komplementær og sammenhængende orden, som konstituerede sig i kroppen, 

således at mennesker, kulturer og samfund kunne klassificeres som dansk, nordisk, 

europæisk eller slet og ret fremmed. Af samme årsag var det ikke tilstrækkeligt at bære et 

kors eller som Gravlund påpegede at beherske det danske sprog for at blive betragtet som 

dansker – kroppens autenticitet ville ganske enkelt afsløre det enkelte individs sande ophav 

og eventuelle fejlplacering, sådan som pointen i vittighedstegning i dette kapitels begyndelse 

henviser til. Samme ræsonnement bevirkede endvidere, at Thorkild Gravlund og Johs. V. 

Jensens uoverensstemmelser omkring forholdet mellem land og by aldrig førte til tvivl om, 

hvorvidt danskere tilhørte den bedste race; eller hvorvidt danskerne var i besiddelse af nogle 

unikke fysiske og åndelige egenskaber, der gjorde ”os” de fremmede overlegne. Den tanke 

var ganske enkelt utænkelig. 

 

Om end nedslagene kun viste det i et mindre omfang, så er det værd at bemærke hvorledes 

klassificeringen af det fremmede udover det eksterne perspektiv, rummede et internt 

perspektiv i forhold til det danske samfunds sociale hierarki.13 Således blev der også i det 

interne perspektiv fokuseret på de åndelige og kropslige forskelle, hvormed mennesker afveg 

fra den nationalvidenskabelige og dermed den samfundsgældende forståelsesrammes 

normalitetsparametre. At der herom var en udbredt konsensus om definitionen og 

behandlingen af disse afvigere kom eksempelvis til udtryk i den brede opbakning til 

racehygiejnelovene, som udgjorde en del af den socialreform socialminister K. K. Steincke 

(1889-1963) fik gennemført i perioden 1929 til 1934.14 Med racehygiejnelovene blev der gjort 

tiltag til at kontrollere og minimere antallet af uønskede elementer, det vil sige mennesker der 

afveg fra de samfundsmæssigt gældende normalitetsparametre. Befolkningens 

                                                      
13 Jf. Edith Mandrup Rønn, De svage i ånden. Essays om kultur, normalitet og ufornuft, (København: 
Museum Tusculanums Forlag, 1996). Er en gennemgang af det danske socialvæsens behandling af 
evnesvage. Heraf fremgår det blandt andet, hvordan de interne fremmedbilleder tog sig ud i det danske 
samfunds syn på mennesker, der afveg fra den samfundsgældende normalitet i første halvdel af 1900-
tallet. 
14 Jf. Knud V. Jespersen, Historien om danskerne – 1500-2000, (København: Gyldendal, 2007). Heri anføres 
det, at dele af socialreformen mødte betydelig modstand. Dog ikke den racehygiejniske del. 
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kropsudformning- og beherskelse var med andre ord blevet så afgørende et spørgsmål, at 

det havde fundet vej til det højeste politiske niveau. Dermed vidner lovene, som først i 1968 

blev endeligt ophævet, en hel del om datidens ønske og vilje til, om ikke at styre 

modernitetens evigt lurende risiko, så i hvert fald udgrænse hvad der blev anset som 

potentielt farlige individer og grupper.  

 

I denne grænsedragning er det nærliggende at se den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes sociale klassificeringskategorier af kroppen, som et grundlag for en 

samfundsmæssigt gældende kropslig og mental genkendelighed, der som en slags 

paratviden kunne trækkes på i det umiddelbare møde med det fremmede og det ukendte. 

Det vil sige at individer, der i forhold til samfundsmajoriteten rent kropsligt fremstod velkendte 

og genkendelige, automatisk ville blive forbundet med en vis sikkerhed og tillid. Overfor disse 

behøvede samfundsmajoriteten ikke at være vagtsom, men kunne derimod omgås hinanden 

med hvad Erving Goffman har betegnet som en ”civil uopmærksomhed”. Uopmærksom i den 

forstand, at mennesker, der fremtræder velkendte, ikke forventes at bryde den 

samfundsmæssige orden og sikkerhed, hvorfor de heller ikke tiltrækker sig det øvrige 

samfunds fulde opmærksomhed. Omvendt forholder det sig med mennesker som er 

anderledes, fordi de rent fysisk fremstår fremmede ved på den eller anden måde at afvige fra 

de samfundsmæssigt bestemte normalitetskrav.15 Alt afhængig af deres stigma ville de 

umiddelbart kunne klassificeres som mere eller mindre potentielt farlige for den 

samfundsmæssige stabilitet og normalitet, hvorfor det øvrige ”normalsamfund” ville have 

opmærksomheden rettet mod dem.16  

 

Netop denne civile uopmærksomhed/opmærksomheds-funktion udgør i en vis forstand 

grundpræmissen i ovenstående vittighedstegning, eftersom pointen er, at jødinden aldrig vil 

kunne betragtes som dansk. Hertil ville hendes ”udanske” næse til hver en tid falde i øjnene 

og dermed påkalde sig ”danskernes” opmærksomhed. Da grundlaget for den civile 

opmærksomhed ville være forankret i den nationalvidenskabelige forståelsesramme sociale 

klassificeringskategorier, ville et kors om halsen, og alle øvrige anstrengelser for så vidt 

også, aldrig kunne opfylde jødindens ønske om at blive identificeret som dansker. 

Tegningens pointe er med andre ord centreret om et kommunikativt misforhold, som den 

diskrepans mellem den virtuelle og den reelle identitet som blev nævnt indledningsvis.17 

Diskrepansen opstår i det øjeblik kroppen forstyrrer fortolkningen af den identitet det enkelte 

individ, i dette tilfælde jødinden, ønsker at kommunikere. Omgivelserne vil, som hendes 

                                                      
15 Jf. Erving Goffman, (1990), s. 58. 
16 Jf. Anthony Giddens, (1990), s. 73-79. 
17 Erving Goffman, (1990), s. 58-59. 
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mand siger, uvilkårligt tilskrive hende en virtuel identitet, som ikke er identisk med den 

identitet hun egentlig ønsker at signalere. Som det kommunikative nulpunkt kroppen er, vil 

kroppen i almindelighed, og i dette tilfælde næsen i særdeleshed, til hver en tid komme 

jødinden i forkøbet og agere sladderhank om hendes ophav og fremmedhed.   

 

I forbindelse med denne opmærksomhedsfunktion og sikkerhedsforanstaltning afspejlede 

den nationalvidenskabelige forståelsesramme også her forholdet mellem overmagtsstatus og 

det udefrakommendes evige trussel mod selvsamme status. En mulig årsagsforklaring på 

dette paradoks findes ligeledes hos Goffman når han påpeger, at den stigmatiserede og den 

stigmatiserende, eller den ”normale” om man vil, er en del af hinanden. Som følge af dette på 

en gang dualistiske og antagonistiske forhold bliver ræsonnementet, at hvis den ene gruppe 

på en eller anden måde er sårbar er den anden det også.18 Denne tvivl til egne evner og 

kapacitet er selvsagt mest udtalt blandt den stigmatiserende gruppe eftersom det er den der 

har mest at miste – nemlig deres status som gruppen der definerer de gældende 

normalitetsparametre.  

 

Til at imødekomme denne tvivl blev fremmede eksotiske traditioner og kulturer konsekvent 

affortryllet og fremstillet som, om ikke deciderede dårlige, så i hvert fald som laverestående 

og primitive. Hvorvidt denne affortryllelse var bevidst eller ubevidst skal her forblive usagt, 

blot er det værd at hæfte sig ved, at man med affortryllelsen fik fremhævet sin egen kulturs 

fortræffeligheder. Set i det lys har det ud fra en nationalvidenskabelig forståelsesramme 

derfor været næsten ligeså vigtigt at fremmale truslen om det fremmedes undergravning, 

som det var at fremstå som den stærkeste og højst udviklede. For herved fik man incitament 

til at dyrke sin egen samfundsgruppes egenskaber og parathed, alt imens man samtidig 

kunne fastholde den stigmatiserede gruppes undertrykkelse og stigmatisering.  

 

På den baggrund kan den nationalvidenskabelige forståelsesrammes legitimering af en 

kropslig identificering af dansk og fremmede med Baumans ord ses som eksempler på, 

hvordan moderniteten i dens ”solide fase” var karakteriseret ved ”… en apriorisk visualisering 

af en ”sluttilstand”, der ville markere den endelige kulmination på de ordensopbyggende 

bestræbelser …”.19 For den nationalvidenskabelige forståelsesramme gjorde det muligt at 

foretage en sådan visualisering, hvori kroppen, ud fra de nationale og videnskabelige 

klassificeringskategorier, blev gjort til en sluttilstand, hvormed det fremmede kunne 

identificeres og adskilles fra det danske. Dette kunne tjene som et svar til Nigel Fergusons 

indledende spørgsmål om, hvordan og hvorfor de små fysiske forskelle har kunnet få så stor 

                                                      
18 Ibid., s. 161. 
19 Zygmunt Bauman, (2002), s. 76. 
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og fatal en betydning. Med den nationalvidenskabelige forståelsesramme blev kroppens 

udformning i al enkelhed demarkationslinjen for, hvornår et individ eller en samfundsgruppe 

var inden eller udenfor det nationale fællesskab. Sat på spidsen kan man derfor sige, at for 

de mennesker og samfundsgrupper der måtte falde udenfor, var konsekvenserne, at de ikke 

engang behøvede at ulejlige sig med at redegøre for deres evner, ophav og intentioner, da 

svaret allerede var givet i deres fysiske udformning. Kroppen fortalte med andre ord 

sandheden herom og materialiserede herved det fremmede, hvilket bevirkede at små 

kropslige forskelle fik stor symbolsk betydning.  

 

Set i et dansk perspektiv fik den nationalvidenskabelige forståelsesrammes ræsonnement 

umiddelbart måske de største konsekvenser for de fysisk og psykisk handikappede, der med 

Steinckes sociallov blev tvangssteriliseret fra slutningen af 1920-erne og frem til slutningen af 

1960-erne.20 Men set i en større europæisk sammenhæng lå selv samme ræsonnement til 

grund for eksempelvis Nazi-Tysklands racepolitik, og der er eksempelvis også blevet 

argumenteret for, at der går en lige linje fra oplysningsfilosofiens rationelle tankegang til 

holocaust.21  

 

Denne påstand kan der selvfølgelig indvendes meget imod. Ikke desto mindre synes det 

uomgængeligt, at den del af rationalet i holocaust, som gik på en bestemt slags mennesker 

og kulturers mindreværd, ønsket om at skabe en ren og sund race ved hjælp af eugenik, 

antisemitismens menneskelige devaluering af jøderne samt det bureaukratiske maskineri der 

gjorde holocaust muligt, baserede sig på en samfunds- og menneskeopfattelse der blev 

betragtet som altovervejende alment gyldigt i Europa. Dette synes endvidere bekræftet af 

den ivrighed hvormed øvrige europæiske befolkningsgrupper bidrog til jødernes 

udryddelse22, og som sådan giver det også mening når Zygmunt Bauman betegner holocaust 

som sammenbruddet for den vestlige modernitet og civilisation.23 Af samme årsag var der 

efter Anden Verdenskrigs afslutning et akut behov for nye parametre til anskuelse af 

mennesker og samfund. FN’s vedtagelser af menneskerettigheder i 1948 er blot et 

vidnesbyrd om hvor vidt man gik i bestræbelserne på at tage afstand fra den 

menneskeopfattelse, som den nationalvidenskabelige forståelsesramme udstak rammerne 

for. Spørgsmålet er så hvad opbruddet førte med sig. 

                                                      
20 Jf. Lene Koch, ( 1996). 
21 Se f.eks. Gie van den Berghe, De uitbuiting van de Holocaust, (Antwerpen: Houtekiet, 1990). 
22 Jf. Michael R. Marrus, The holocaust in history, (London: Penguin Books, 1993).  
23 Zygmunt Bauman, (1994). 


