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10. Opbrud og kontinuitet – Identitet og videnskab efter 1945 

 

“Alt, alt for farligt spil... og så er han endda lyshåret”.  

Sportskommentator Gunnar “Nu” Hansens kommentar til en hård tackling fra en 

luxembourgsk spiller under en fodboldlandskamp mod Danmark i 1963. 

 

Den engelske historiker Peter Burke (1937-) har påpeget, at kultur- og mentalitetshistoriske 

undersøgelser af opfattelser af ”den anden” ofte bringer et forklaringsproblem på banen. 

Problemet består i, at jo mere vedholdende en given kulturs opfattelse af ”den anden” søges 

påvist, jo svære bliver det at forklare forandringer over tid.1 I forhold til den 

naturvidenskabelige forståelsesrammes klassificeringskategorier er dette problem imidlertid 

ikke så udtalt. Således var det med efterkrigstidens oprettelse af diverse internationale 

institutioner hensigten at danne fundament for en ny samfundsorden, der kunne sikre en 

fredelig global sameksistens. Opmærksomheden blev i den sammenhæng rettet mod både 

det nationale og det videnskabelige; blandt andet for herved at forandre den 

menneskeopfattelse, som lå forankret i den nationalvidenskabelige forståelsesramme og 

som i en vis henseende kan siges at have legitimeret den menneskeopfattelse, der lå til 

grund for holocaust.  

 

Med dannelsen af FN i 1945 såvel som Nato i 1949 og Kul- og stålunionen i 1958 blev 

nationalstaten – og dermed altså den nationale identitets institutionalisering – et centralt 

element i fundamentet for den nye verdensorden, der skulle forhindre en gentagelse af de to 

verdenskriges rædsler. Konkret kom det eksempelvis til udtryk i det betingelseskriterium for 

optagelse i FN, hvor et medlemsland skulle erklære sig som en ”fredselskende nation”; mens 

Rom-traktatens hensigtserklæring lidt mindre floromvunden lød på at sikre freden ved at 

arbejde hen imod en stadig tættere unionsdannelse mellem de europæiske nationalstater. 

Efterkrigstidens internationale organisationer havde på hver deres måde til hensigt at 

tæmme den potentielle ekspansionstrang og voldsudøvelse som de nationale kræfter havde 

vist sig at rumme. Med udgangspunkt i de nationale strukturer blev disse overnationale 

organer – lidt polemisk sagt – altså redskaber til at beskytte det nationale mod det nationale 

selv.  

 

                                                      
1 Peter Burke, History & Social Theory, (Oxford: Polity Press, 1996), s. 124. 
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Med det nationale som grundlag for efterkrigstidens forsøg på at etablere en verdensorden i 

fredelig sameksistens, var interessen for det nationale ingenlunde blevet mindre – snarere 

tværtimod, eftersom nationale identiteter og nationalstater i jævn strøm blev etableret i takt 

med at de europæiske imperier brød sammen.  

 

10.1. Dansk identitet efter ’45 
 

Sammen med de internationale forandringer, som jeg vil vende tilbage til, gennemgik 

Danmark i årene efter 1945 sociale forskydninger, der på markant vis påvirkede det 

bondesamfund, som hidtil havde været en vigtig del af grundlaget for den nationale identitet. 

Årsagen var, at industrien tog en markant udvikling i begyndelsen af 1950-erne, og siden 

1955 var industriens andel af bruttonationalproduktet nået op på højde med landbrugets. Fra 

1960 var landbrugets samfundsøkonomiske betydning aftagende, og fra da af var Danmark 

for alvor ved at afvikle det bondesamfund, som havde ligget til grund for den nationale 

identitet.2 Som en længsel efter og hyldest til de svundne tider kunne man blandt andet i 

filmatiseringerne af Morten Korchs (1876-1954) bøger, skrevet i perioden 1897-1952, for en 

stund lade sig henføre til tiden før Anden Verdenskrig, hvor Danmark endnu var et 

landbosamfund. I lighed med Gravlund cirklede Korch om den flittige småproducents og 

landbosamfundets kamp mod at blive undermineret af kreditforeninger og storbankers higen 

efter økonomisk gevinst.   

 

Alt imens Morten Korchs bøger og film i løbet af 1950’erne leverede sådanne romantiske og 

idealiserede tilbageblik, dukkede der med de jordiske rester af Tollundmanden i 1950 og 

Grauballemanden i 1952 fund op, som igen aktualiserede den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme. De to moselig rejste spørgsmålet om, hvad det var for nogen mennesker 

man havde fundet – for de fremstod på en gang danske og fremmede. Således benyttede de 

danske aviser førkrigstidens raceterminologi, når de beskrev Grauballemanden som en 

germansk type, smuk, garderhøj og solid bygget. Lederen af udgravningerne arkæologen 

Peter Vilhelm Glob (1911-1985) var derimod mere varsom med at udtale sig om raceforhold.3 

Så varsom at beskrivelser af racemæssige karakteristika i en nærmest talende tavshed 

glimrer ved deres fraværd i hans bøger om fundene; Mosefolket (1965) og Højfolket (1971).4  

 

                                                      
2 Jf. Søren Mørch, (1996). 
3 Jf. Karin Sanders, The Bog People and the Archaeological Imagination, (Chicago: The Chicago University 
Press, 2009), s. 1-45. 
4 P.V. Glob, Mosefolket: Jernaldermennesket bevaret i 2000 år, (København: Gyldendals Bogklub, 1965); P.V. 
Glob, Højfolket: Bronzealdermennesket bevaret i 3000 år, (København: Gyldendals Bogklub, 1971).  
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En plausibel forklaring herpå kan være, at Glob som følge af sin kommunistiske 

overbevisning5, af ideologiske bevæggrund hellere ville belyse og forklare fortiden ud fra 

sociale klasseforhold end ud fra de racemæssige karakteristika. Dette synes at kunne være 

tilfældet, idet han ikke tøvede med at forbinde Tollundmandens og de øvrige moseligs 

oprindelse til datidens bondesamfund. I forlængelse heraf anså han deres skæbne som et 

udslag af ofringer til guderne – en antagelse han tog med udgangspunkt i den romerske 

historiker Tacitus’ (56-120 e.kr.) beretninger om danernes og kimbrernes særlige sæder og 

skikke på Tollundmandens tid.6  

 

Med sin fortolkning af Tollundmanden og hans samtid gav Glob således en historisk 

legitimitet til forestillingen om det danske folk og dets identitets rod i et socialt klassemæssigt 

tilhørsforhold til bondestanden, ligesom den danske kultur og dens værdier blev knyttet til 

bondens tilhørsforhold til jorden. Om end Glob muligvis ikke foretog sin fortolkning ud fra et 

nationalt perspektiv, så lå hans fremstilling fint i tråd med førkrigstidens opfattelse af 

bondesamfundet og dets position indenfor rammerne af den nationale identitet. En opfattelse 

som trods det traditionelles bondesamfunds afvikling forblev et centralt pejlepunkt for den 

danske identitet i efterkrigstidens omkalfatrende samfund.  

 

Indenfor landbrugets egne rækker førte efterkrigstidens industrialisering til et 

modsætningsforhold mellem, hvad der er blevet kaldt, landbrugets traditionalister og 

modernister. Traditionalisterne var andelsbevægelsens traditionelle landmænd og deres 

småindustri, som i løbet af 50- og 60-erne måtte se deres erhverv og kultur blive udfordret af 

”udviklingen”. Fortalerne for ”udviklingen”, modernisterne, bestod primært af veluddannede 

funktionærer, der med termer som rationalisering, industrialisering, mekanisering, struktur og 

udvikling tilførte landbruget et nyt vokabular. Mens vokabularet var nyt, var dets rationale 

imidlertid af noget ældre dato, da det var baseret på evolutionslæres ide om højere og 

laverestående kulturer. Ud fra det perspektiv fremhævede modernisterne blandt andet 

vigtigheden af, at dansk landbrug havde paratheden og evnen til at kunne følge med 

udviklingen, for kun herved var det muligt at klare sig i konkurrencen med udlandet.  

 

Alt imens den moderne udviklings muligheder, ifølge modernister, hurtigst muligt skulle 

implementeres i Danmark, forholdt det sig noget anderledes når det gjaldt hjælpen til u-

landene. I den sammenhæng blev en hurtig mekanisering og industrialisering af landbruget 

                                                      
5 Jf. Asger Pedersen, “60 år med Sovjetunionen”, in Dansk-russisk samvirke i 75 år, red. Leo Pilgaard, Asger 
Pedersen & Klaus A. Jensen, (Dansk-Russisk forening, 1999), s. 1-8., lokaliseret 26.11.2010, 
http://www.dkrus.dk/Jubibog.pdf 
6 P.V. Glob, (1965), s. 99-121. 

http://www.dkrus.dk/Jubibog.pdf
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nemlig ikke set som vejen frem for skabelsen af et bæredygtigt samfund og fællesskab. Det 

blev således antaget, at en mekanisering krævede et vist niveau af almen dannelse for at 

kunne beherskes til at tjene samfundets bedste, og derfor blev det fundet mest 

hensigtsmæssigt at udbrede den danske andelstanke i u-landene. På sin vis tog også den 

antagelse udgangspunkt i evolutionstanken, idet andelstanken blev set som et – om ikke 

nødvendigt – så i hvert fald et vigtigt udviklingsstadie, et samfund måtte gennemgå før det 

kom til en effektiv mekanisering af landbruget.7  

 

Evolutionsoptikken kunne dermed begrunde nødvendigheden af det danske bondesamfunds 

industrialisering, samtidig med at selv samme samfunds fordelagtighed blev fremhævet i 

forhold til at skabe bæredygtige samfund i u-landene. Selvom traditionalisterne ikke kunne 

stille noget op overfor modernisternes industrialisering af det danske landbrug, blev der altså 

ikke tvivlet på de positive egenskaber i det traditionelles landbrugs værdier og ideologi. 

Snarere tværtimod blev de set som et vigtigt element i mulighederne for at skabe den bedst 

mulige samfundsudvikling. At forestillingerne om det traditionelle bondesamfund heller ikke 

havde tabt deres status som nationalt idealbillede, kom også til udtryk på den politiske 

venstrefløjs modstand mod Danmarks indtræden i EF.  

 

Det fremgår eksempelvis af Langelandsmanifestet, som Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) 

og Henning Kløvedal Prins (1939-) lancerede første gang i 1973. Heri blev det 

indledningsvist slået fast, at man ved en rejse gennem Danmark, fra Sønderjylland til et 

stykke ind i det svenske Skåne, ikke ville kunne undgå at bemærke med hvilken 

”skønsomhed og kærlighed hvert hus og hegn, hver mark og skov er anlagt”. Særligt synligt, 

blev der endvidere understreget, var det, hvis der var tale om byggerier ældre end hundrede 

år. Manifestet var dog ikke en utvetydig hyldest til det gamle Danmark, som traditionalisterne 

stod for, idet Reich og Prins som sådan ikke havde indvendinger imod selve effektiviseringen 

og teknificeringen af landbruget, men derimod mod de ideologiske kræfter der lå bag 

forandringen.  

 

I den forbindelse vendte manifestet sig imod i den stigende internationalisering og 

akademisering af tilgangen til landbruget, som ifølge manifestet betød, at det ikke længere 

var bonden, der havde kontrollen over markerne. Endvidere var der en tydelig genlyd af 

Gravlund og Korchs kritiske røster, når manifestet fandt det problematisk, at der i landbruget 

                                                      
7 Jf. Gunnar Lind Haase Svendsen, ”Andelsbevægelsen og den hvide mands byrde - Et bidrag til en 
antropologisk-historisk belysning af dansk ulandsbistand 1960-70”, Historie, bd. 2001, nr. 2 (2001): s. 
263-309. 
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nu blev tænkt mere på profit end på jorden, som følge af at bankernes og 

fødevarekoncernernes interesser nu vejede tungere end bondens egne erfaringer.8  

 

Forholdet til jorden, modstanden mod profitten og de transnationale markedskræfter havde 

ligeledes været centrale omdrejningspunkter i diskussionen om Danmarks tilslutning til EF og 

dets bestræbelser på at skabe et europæisk frihandelsområde. Den debat gav ny nærig til 

dyrkelse af den nationale identitets idealbilleder såvel som det vækkede forestillingen om en 

udefrakommende trussel,9 hvilket tydeligt blev illustreret på nej-sidens valgplakater op til EF-

afstemningen i 1972.10 Som plakaterne i deres tydelig sprog fortæller, ville en dansk 

indtrædelse i EF, være ensbetydende med, at det danske ville blive opslugt af EF og NATO, 

hvorefter det fædrene land blot ville blive en lille brik i et tysk domineret interesseområde. 

EF-modstanderne og ikke mindst den politiske venstrefløj, lød ofte som en reminiscens af 

førkrigstidens nationalvidenskabelige retorik, når de i kampen mod EF talte om ”kulturkamp”, 

truslen fra ”Højfinansen”, den enkelte nations bidrag til menneskehedens kulturelle udvikling 

samt bevarelsen af den nationale identitet og retten til national selvbestemmelse.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom landbrugets industrialisering i begyndelsen af 1970-erne var en realitet, og Danmark 

på det tidspunkt var et velfærdssamfund, økonomisk baseret på en stadig voksende industri, 

var det ikke desto mindre bondesamfundsidealerne, som blev revitaliserede i EF-

modstandernes kampagner. Blandt andet i modstandernes sangskatte viste forestillingen om 

                                                      
8 Ebbe Kløvedal Reich & Henning Kløvedal Prins, Langelandsmanifestet, 2. udg., (1977): s. 4-5, lokaliseret 
26.11.2010, http://www.maoslyst.dk/images/langelandsmanifestet.pdf,. 
9 Jf. Thorkild Borup Jensen, (1992). 
10 Ib Spang Olsen, Nej, ikke ind EF-Unionen, 1972, lokaliseret 26.11.2010, 
http://www.leksikon.org/art.php?n=2034; Ukendt tegner, Er de i tvivl, 1972, lokaliseret 26.11.2010, 
http://www.nomos-dk.dk/skraep/1972-1981.htm 
11 Jf. Sebastian Lang-Jensen, Den danske venstrefløjs modstand mod EF 1957-72, Jean Monnet Skriftserie nr. 
6, (Århus: Århus Universitets Forlag, 2003). 

http://www.maoslyst.dk/images/langelandsmanifestet.pdf
http://www.leksikon.org/art.php?n=2034
http://www.nomos-dk.dk/skraep/1972-1981.htm
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den danske bondes tilknytning til den danske muld sig at være et velegnet symbol til at 

fremstille modsætningsforholdet mellem danskerne og EF. Eksempelvis skrev Ebbe Kløvedal 

Reich i 1971 sangen ”Fødelandssang”, der på gravlundsk og noget højtidelig vis hyldede det 

nære indfødte fællesskab. Et fællesskab, der skulle beskyttes mod ”giftens mørke som os 

truer”, og som ydermere befandt sig i en kamp, der ikke ville standse ”før vores fødeland kan 

ligge åbent og frit med grønne lunde/ og den samme sang fra alle munde”.12 Altså en kamp 

mod diversitet og det udefrakommende. Et tilsvarende skræmmebillede er at finde hos den 

folkekære John Mogensen (1928-1977) og hans bidrag til EF-modstandskampagnen i 1972 i 

sangen Danmarks jord for de danske. Her sang han blandt andet:  

 

Danmarks jord for de danske/ vi har plantet vort flag. / Det bli´r stående på pletten 

/ingen tvivl om den sag./ Vi har ejendomsretten/ værn om hver mark og hvert skel./ 

Danmarks jord for de danske/ for vi har pløjet den selv. // Kanoner ladte med guld/ 

står parate ved vor grænse klar til aktion./ Civile millioner fra syd gør sig rede/ 

økonomisk til en kæmpe invasion./ Hvad fortidens hære ikke ku’ klare/ med vold kan 

nu ordnes pr. kontrakt,/ blot en pen og et stykke papir, op med bommen,/ og så ind 

med den fremmede magt.13  

 

Således satte John Mogensen ord og lyd på de ovenstående plakater, ligesom han på en 

frejdig melodi fik knyttet bonden til forestillingerne om truslen fra syd. At bonden og 

bondesamfundet også indtog en central position i sange udenfor EF-spørgsmålet fremgår 

eksempelvis i Povl Kjøllers (1937-1999) børnesang Bondemandssangen fra 1974. Heri 

fremstilles bonden som den evigt aktive, der ”hver gang han vil ta’ et hvil” har ”1000 ting at 

gøre”. Sangen fortæller endvidere, at det er bonden, der sørger for, at resten af befolkningen 

har mad på bordet og tøj på kroppen.14 Om end der er tale om en børnesang, er billedet af 

bonden som en samfundsbærende institution med stor betydning for vores tilværelse ikke til 

at tage fejl af. 

 

Et andet eksempel på brugen af bonden som symbol på det danske findes i Shubidua’s sang 

”Danmark” fra 1978, som ydermere indgår i det danske kulturministeriums kulturkanon.15 

Shubiduas tekstunivers er primært kendetegnet ved at være ironisk, satirisk, absurd og uden 

                                                      
12 Ebbe Kløvedal Reich, ”Fødelandssang”, 1971, lokaliseret d. 26.11.2010, 
http://www.klimaalarm.dk/sange/9.htm 
13 John Mogensen, ”Danmarks jord for de danske”, 1972, lokaliseret d. 26.11.2010, 
www.lyricsvip.com/John-Mogensen/Danmarks-jord-for-de-danske-Lyrics.html. 
14 Povl Kjøller & Kjeld Nørgaard, ”Bondemandssangen”, in Kaj & Andrea, LP, Metronome, 1974. 
15

 Jf. http://kulturkanon.kum.dk/musik/12_evergreens/Begrundelse_12Evergreens/ 

http://www.klimaalarm.dk/sange/9.htm
http://www.lyricsvip.com/John-Mogensen/Danmarks-jord-for-de-danske-Lyrics.html
http://kulturkanon.kum.dk/musik/12_evergreens/Begrundelse_12Evergreens/
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nogen dybere refleksion16; og tvetydigheden lurer da også under overfladen i sangens 

omkvæd, der lyder: ”Storken er en dejlig flyver/ koen har et dejligt yver/ Danmark er et dejligt 

land/ Kornet vokser vildt på engen/ bonden får sin mad på sengen/ dansken er en dejlig 

mand”. Om folk i andre lande lød sangen videre at ”de bor i huler og slås hele dagen […] de 

varme lande er noget lort.”17 Som nævnt er der åbent for flere fortolkningsmuligheder, men 

uanset hvad der måtte være af tvetydighed og satire, forbinder sangen bonden og 

bondesamfundet med det danske folk og dets fredelige karaktertræk. 

 

Samme forbindelse cirklede også Ebbe Kløvedal Reich om, når han i en række historiske 

romaner gav sin udlægning af, hvordan danskerne var blevet danske. I flere tilfælde beskrev 

han således danskernes kamp mod de sydfrakommende masser, for på den måde at trække 

paralleller mellem fortid og nutid.18 Et eksempel på hans fremstilling af modsætningen 

mellem det sydfrakommende og den danske kulturs særegenhed, finder man i hans bog fra 

1977 Fæ og Frænde: Syv og en halv nats fortællinger om vejene til Rom og Danmark.  

 

I bogen, der kan anskues som Kløvedal Reichs skabelsesberetning over det danske folks 

opståen, benyttede han sig af Tollundmandens dansk-fremmede tvetydighed, idet han lod 

Tollundmanden være den tilrejsende Geppu, som med lumske hensigter rejste til folket i 

Nord. Igennem hans fremmede øjne får man Kløvedal Reichs fremstilling af det danske folks 

kropslige og kulturelle karakteristika. Eksempelvis beskrives Geppus første møde med 

kimbrerne, kvinden Sinelo, som følgende: 

 

Hun var en kraftig kvinde. Men hun var ikke ældre, end at hun kunne bære sine 

kræfter, som om de var luft. Vorterne på hendes tunge, runde bryster satte prikker og 

skygger på særken, som først rørte kroppen igen nede ved de runde hofter. Hun 

havde bare fødder, og de var korte og fulde af kød. Hendes øjne, der lå bag det lyse 

hår, fordi hun havde bøjet sig efter brændet, var klare og blå som de sydlige have. Og 

hendes læber var som en stor, blegrød blomst foran hendes tænder, som pegede lidt 

ind i munden og gjorde det let for hende at smile, fordi de ikke var i vejen.19 

 

Beskrivelsen leder unægtelig tankerne hen på den kaukasiske race eller på en afmørket 

anholtforms æstetisk fuldendte kvinde, hvis man tænker i Steensbys baner. Skulle læseren 

                                                      
16 Jf. Ken Farø & Henrik Lorentzen, “Danmarks logofile orkester: Shu-bi-dua og sproget”, Danske Studier 
2008, bd. 103, niende række, bd. 7, (2008), s. 5-57. 
17 Shu-bi-dua, “Danmark”, in 78’eren, LP, ELAP, 1978. 
18 Jf. Thorkild Borup Jensen, (1992). 
19 Ebbe Kløvedal Reich, Fæ og Frænde: Syv og en halv nats fortællinger om vejene til Rom og Danmark, 
(København: Gyldendals Bogklub, 1977), s. 43. 
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være i tvivl om, hvilken skønhed der mødte Geppu, behøvede man blot at kaste et blik på 

Andy Li Jørgensens illustration af Sinelo, som pryder kapitlets forside:  

 

 

 

 

Herefter følger historien om hvordan Geppu formår at overtale kimbrerne og andre jyske 

folkeslag til at begive sig ud på et langt felttog mod Rom. Hvad han dog ikke fortæller 

kimbrerne er, at de dermed kaster sig ud i en mission, der først og fremmest tjener til at 

redde Geppus eget skind. Da hans svig opdages, likvideres han og liget bliver efterfølgende 

smidt i Borremose.  

 

Kimbrernes felttog bliver også deres undergang, og kun et fåtal af dem vender tilbage til 

deres hjemstavn. For de tilbagevendte har erfaringerne fra felttogtet og dets undergang gjort 

dem modtagelige overfor de østfra kommende daner. Kløvedal Reich fortæller hvordan 

Jyllands folk i begyndelsen sloges med danerne, men at de hurtigt måtte ”give[r] op over for 

danernes mærkelige smil og gode humør ….”. Derudover havde danerne tre egenskaber, 

som kimbrerne hurtigt tog til sig. Den ene var en ny måde at omgås bondehåndværket, den 

anden var en ny måde at drikke på og endelige ”den store tanke”, som var at søge den store 
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tilfredsstillelse ved at være på netop det sted, hvor det er meningen, man skal være. Dermed 

var det slut med at vandre udenfor det land, der med tiden gik under betegnelsen Danmark, 

og folket, der med tiden kom til at gå under fællesbetegnelsen ”danskerne”, blev bosiddende 

bønder og et fredeligt folk, der ikke ville den voldelige konfrontation.20 

 

Reichs fremstillinger af danerne kan på sin vis betragtes som en lang fortælling om 

Gravlunds ”Ud af stedhu dannes folkekarakteren”, når han beskriver, hvordan danerne lærte 

kimbrerne at blive stedbundene, og herved fandt sig selv og deres karakter gennem deres 

tilknytning til jorden. Selvsamme forhold mellem det stedbundende og fastboende 

bondefællesskab versus de omvandrende, udfarende samfund bestående af jægere og 

søfolk, berørte Kløvedal Reich ligeledes i sin samling Danmarksfortællinger (2003). Det 

fremgår eksempelvis af fortællingen om de to halvsøskende Humble og Lotter.    

 
Humble var den fastboende og ydmyge bonde, som udover at være den bedste korndyrker, 

også var den rigeste og mest værdsatte af de to halvbrødre. Ved stridigheder søgte han 

løsninger gennem samtalen, og med sin brede og milde røst havde han en udsøgt evne til at 

skabe enighed. Lotter derimod skammede sig over slægtskabet, ligesom han anså Humble 

for at stå i vejen for nye tider og forandring. I modsætning til Humble havde Lotter omgivet 

sig med en flok folk bestående af tilflyttere og omvandrende, som han tilfældigt var stødt på. 

Eftersom Lotters folk var et sammenrend af mennesker, kendte de ikke alle sammen 

hinanden, sådan som de gjorde det i Humbles folk. Ikke desto mindre blev Lotters folk med 

tiden den største befolkningsgruppe og på Tinget udnyttede de deres numeriske overtal til at 

tage de bedste jorde og magten fra Humble. Der opstod dog hurtigt modstand mod Lotter, da 

det viste sig, at han ikke besad evnen til at løse problemer og stridigheder fredeligt og 

effektivt gennem samtalen, sådan som Humble magtede det.21 

  

I Reichs fremstillinger udgjorde Lotters samling af omvandrende og tilfældigt sammenbragte 

folk den negative modsætning til Humbles fastboende folk, der dyrkede jorden og udgjorde 

en forholdsvis homogen gruppe. I og med Reich forbandt Humbles folk med samme 

egenskaber som karakteriserede det danske folk og samfund, fik han plæderet for en 

opfattelse af det danske som lå fint i tråd med Thorkild Gravlund, Johs. V. Jensen og H. P. 

Steensby. I den forstand blev den nationalvidenskabelige forståelsesrammes idealer om 

bondesamfundet sammen med frygten for det omvandrende og sydfrakommende, gennem 

blandt andre Kløvedal Reich revitaliseret i den danske modstand mod EF.  

                                                      
20 Ibid., s. 452-455. 
21 Ebbe Kløvedal Reich, Danmarksfortællinger – 90 fortællinger fra Danmarks fødsel til de yngste slægtled, 
(København: Vindrosen, 2003), s. 39-52. 
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Efterkrigstidens fremstilling af bondesamfundet var dog ikke nødvendigvis ensbetydende 

med det afgrænsede og lukkede fællesskab. I den episke tv-serie Matador (1978-81) blev 

bondeidealerne eksempelvis forbundet med en særlig snusfornuft, der i foranderlige tider 

kunne se igennem den moderne tids bragesnak og ideologiske faldgruber. I seriens 

socialpolitiske spændingsforhold mellem byens bedre borgerskab familien Varnæs, 

opkomlingen Skjerns puritanske merkantilisme og den idealistiske kommunist ”Røde”, var 

det således bondekonen og grundtvigianeren Katrine Larsen, som med begge ben solidt 

plantet i mulden, kendte grænserne for, hvad der var etisk og moralsk anstændigt. I hendes 

beskedne bondehjem var der altid plads til alle, og her holdt hun en beskyttende hånd over 

enhver der måtte have behov – hvad enten det var den homoseksuelle Daniel Skjern, den 

tyske forfatter og kommunist Herbert Schmidt eller den jødiske bankmand hr. Stein.22 

 

Netop forholdet til jøderne, som i tiden frem til Anden Verdenskrig blev anset som fremmede 

i det danske samfund, ændredes markant i efterkrigstiden. Hvor jøderne som tidligere nævnt 

havde stået som noget af en paria i det danske samfund, der fra tid til anden måtte stå for 

skud for danskernes vrede, kom det som følge af holocaust og redningen af de danske jøder 

i 1943 til en almen accept af jøderne i Danmark. Jødeaktionen var ydermere en vigtig faktor 

for at Danmark efter krigen blev medregnet på de allieredes side. Ganske tankevækkende 

var det netop på grund af jødernes, eller fremmedelementerne som Gravlund kaldte dem, 

tilstedeværelse i Danmark, at landet fik sig et hæderligt efterkrigstids renommé. 

 

Mens berettigelsen af jødernes tilværelse i Danmark ikke blev sat til ny debat efter ’45, satte 

til gengæld immigrationen et markant aftryk på den danske samfundsdebat. I forbindelse 

med 60-ernes økonomiske opsving blev gæstearbejdere fra især de sydeuropæiske lande 

inviteret til Danmark. Fra politisk hold forventede man, at immigranterne tog betegnelsen 

”gæstearbejder” bogstaveligt og derfor ville vende tilbage igen, når der ikke længere var brug 

for deres arbejdskraft. Det skete imidlertid kun i begrænset omfang, og i begyndelsen af 70-

erne kom – trods indvandrerstop i 1973 – de første stærke kritiske røster, i form af advokaten 

Mogens Glistrup (1926-2008) og hans Fremskridtsparti, som blandt meget andet harcelerede 

mod hvad han kaldte ”muhamedanerne” og deres tilstedeværelse i Danmark.23  

 

Siden har indvandrerdebatten afspejlet sig fra flere forskellige socialøkonomiske og kulturelle 

sider, hvor der fra tid til anden også er blevet trukket på danskernes rødder til 

                                                      
22 Matador, instr. Erik Balling, Danmarks Radio, 1978-1981. 
23 Iflg. Søren Mørch, (1996), s. 397, var der i 1980 var 134.000 indvandrere. På den baggrund fastslår han 
at indvandrerne ikke blev et problem ”på grund af foreliggende kendsgerninger og statistiske 
informationer, men på trods af dem”. 
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bondesamfundet.24 Så sent som i 2009 var der i forbindelse med kommunalvalget 

eksempelvis politikere, der med henvisning til de agrare kulturtraditioner plæderede for, at 

offentlige madordninger skulle bestå af mindst 20 procent svinekød.25  

 

Men det er ikke kun rødderne i bondesamfundet, der har fundet genklang i det 21. 

århundrede. Noget tilsvarende gælder også for tankerne om livet i de små miljøer på 

geografiske afsondrede egne og deres positive indflydelse på menneskets karakter. Det kom 

eksempelvis til udtryk i Jørgen Flindt Pedersens (1940-) tv-program fra 2005 ”Gensyn med 

de danske øer”. Inspireret af den førnævnte globetrotter Achton Friis’ kortlægning af livet på 

de danske øer tog Flindt Pedersen på en tilsvarende rejse i det sydfynske øhav. Mens Friis i 

lighed med Steensby og Gravlund, var båret frem af et ønske om at indkredse forholdet 

mellem kultur, race, folkesjæl og livsform26, begrænsede Flint Pedersen sig derimod til at 

belyse forholdet mellem det traditionelle og moderne samfund. I den forbindelse antog han, 

at det moderne menneske har det svært med at være begrænset, hvorfor han ville se, 

hvordan det moderne liv kan forme sig, når man lever omkranset af hav.27  

 

Uden at der i den sammenhæng leveres en decideret kritik af nutidens samfundsudvikling, 

så antydes det gentagende gange, at det moderne samfund harmonerer dårligt med et liv i 

pagt med mennesket og naturen. Man fornemmer således en vis bedrøvelighed, når han 

konstaterer, at fastlandets udvikling har en betydelig indflydelse på ø-livets struktur. 

Indflydelsen har især ramt landbomiljøet, hvor kravet om effektiv stordrift har tvunget øernes 

små landbrug i knæ. Mens øboerne selv betragter det som en uundgåelig konsekvens af 

”udviklingen”, synes der for Flindt Pedersen at være mere på spil når han med vemod kalder 

afskeden med den sidste malkeko for afsked med en livsform. Et lignende kritikpunkt kom i 

forbindelse med anlæggelse af sommerhuskvarterer på de små øer. Anlæggelserne 

betegnes som en privatisering af et kulturhistorisk fælleseje, som måske nok kan accepteres 

i et begrænset omfang, men en større udvidelse tillægges fatale konsekvenser for øens 

natur og struktur. Samme kritik rettede Achton Friis også mod de sommerhuse, som datidens 

rigmænd lod opføre på forskellige småøer i begyndelsen af 1920-erne, idet han ikke mente 

de passede ind i naturen.28  

 

                                                      
24 Jf. Bent Jensen, (2000), s. 397-440. 
25 Jf. Mikkel Bahl, ”DF'er: Hver femte ret skal være med svin”, Politiken, 6.11.2009. 
26

 Jf. “Achton Friis”, http://www.dedanskesøer.dk/ddo/eks/eks2.html, lokaliseret 16.04.2012. 
27 Gensyn med de danske øer I: Fra Kerteminde til Skarø, 1. afsnit, DVD, Jørgen Flindt Pedersen et al., 
(Kerteminde: Farfilm, 2005). 
28 Gensyn med de danske øer I: Avernakø, Jørgen Flindt Pedersen et al., DVD, (Kerteminde: Farfilm, 2005). 

http://www.dedanskesøer.dk/ddo/eks/eks2.html
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På samme måde går længslen efter en svunden tid igen i en række af Flint Pedersens 

beskrivelser af livet i de små miljøer såvel som i hans interviews med øboerne. Heri gives 

der ved flere lejligheder udtryk for opfattelser af det afsondrede landsbyliv og landsbyidyl, 

som ikke ligger langt fra tidligere tiders ditto. Det gælder især i de tilfælde, hvor øernes 

geografiske afsondring fra fastlandet forbindes med noget ubetinget positivt og gøres til 

udklækningssted for særlige værdier. Værdierne defineres dog ikke nærmere, men i stedet 

henvises der til, at den geografiske beliggenhed sætter nogle begrænsninger for det enkelte 

individs frihed og handlemuligheder. Begrænsningerne ses som fundament for tolerance og 

tryghed, som i sammenligning med byen gør øen bedre egnet til at danne ramme om et 

fællesskab præget af nærhed, omsorg og forudsigelighed. Ydermere leverer øens 

afsondrethed et liv i et mere adstadigt tempo, der gør det muligt at leve i overensstemmelse 

med naturen og menneskets essentielle behov. Selvom ø-livet i kraft af dets geografiske 

beliggenhed sætter nogle begrænsninger for de fysiske og sociale udfoldelsesmuligheder, så 

er der ifølge Flindt Pedersen, netop er en frihed i begrænsningen af frihed.29  

 

Trods fordelene påpeger Flindt Pedersen, at ø-livet ikke nødvendigvis er befordrende for alle 

slags mennesker. Som han siger, så er det ikke alle, der har ”det sind, som der skal til for at 

kan sanse det øen forærer os af indblik i historien, i naturen og i en selv”.30 Øen som sted 

tilskrives altså nogle iboende egenskaber, som kan berige mennesker med den rette 

karakter og mentalitet. Det tankevækkende er ikke, at steder tilskrives evnen til at påvirke 

mennesket, men at det ifølge Flindt Pedersen kræver visse mentale egenskaber at kunne 

modtage øens impulser og dermed åbne op for indsigter, der andre steder ellers ville forblive 

lukkede. Dermed er det også sagt, at tilstedeværelsen på en ø kun for nogle mennesker vil 

være en konstellation, hvor ånd, krop og sted går op i højere enhed.  

 

På den måde bliver der i Flindt Pedersens programmer trukket paralleller til tidligere tiders 

tanker omkring steder, miljø og udvikling af menneskers egenskaber. Ligeledes rummer 

hans skildringer en ikke ubetydelig idyllisering af livet i de små afsondrede miljøer, når han 

søger efter det uforanderlige, traditionerne, det autentiske og den natur, der endnu synes at 

fremstå som mere eller mindre uberørt af udviklingen. I de tilfælde står hans skildringer som 

reminiscenser af Steensbys og Gravlunds beskrivelser af de danske landsbymiljøer. 

Fraværet af intentionerne om at finde en særlig dansk kultur eller identitet gør, at Flindt 

Pedersen på ingen måde kan betegnes som en indadvendt nationalromantiker. Men en 

romantiker er han nu alligevel, når han afslutningsvis fremhæver øerne som værende rige på 

                                                      
29 Ibid.  
30 Gensyn med de danske øer II: Brandsø, Jørgen Flindt Pedersen et al., DVD, (Kerteminde: Farfilm, 2005). 
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en ”natur og kultur, der fortæller noget om hvem vi var og derfor noget om hvem vi er og 

hvad vi er på vej til at blive.”31 

 

Trods efterkrigstidens markante forandringer har de idealiserede forestillinger om 

bondesamfundet, landsbyen og den udefrakommende fare, altså endnu ikke udspillet deres 

funktion som en del af fundamentet og referencerammen for den danske kulturs 

selvforståelse. Alt imens tidligere tiders bondesamfundsidealer i efterkrigstiden blev fastholdt 

og reproduceret i forskellige kontekster, udviklede diverse minoriteter og indvandrergrupper 

tilsvarende en mere selvbevidst og stærkere identitet. Den udvikling var i høj grad igangsat 

af de refleksioner omkring de videnskabelige hierarkiseringer og klassificeringer af 

mennesker og samfund, som fulgte i kølvandet på Anden Verdenskrig.   

 

10.2. Videnskaben efter ’45  
 

Mens FN på globalt plan ad dialogens vej skulle forsøge at styre de national kræfter i en 

positiv, ikke-voldelig retning, oprettedes ligeledes i 1945 UNESCO – United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization. Som navnet antyder, fik UNESCO tildelt et 

ganske bredt arbejdsområde med en tilsvarende bred målsætning om at understøtte FN ved 

at arbejde hen imod en global og universel mentalitetsændring. Det fremgår med al 

tydelighed af den første paragraf i UNESCO’s formålsbeskrivelse, der i 1945 blev formuleret 

med følgende ordlyd: ”That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men 

that the defenses of peace must be constructed.”32  Med UNESCO skulle freden altså 

opbygges og bevares ved at påvirke den almene tankegang indenfor uddannelse, videnskab 

og kultur i retning af større tolerance og åbenhed. Med førnævnte J.S. Huxley, som den 

første leder af UNESCO, satte organisationen fokus på den menneskeopfattelse og 

klassificering af mennesket, som antropologien med den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme havde legitimeret.  

 

Hertil tog man tråden op fra en række fremtrædende antropologer, som eksempelvis Franz 

Boas (1858-1942) og Ruth Benedict (1887-1948), der allerede i begyndelsen af 1900-tallet 

havde slået til lyd for en begyndende kulturrelativisme, hvor der var gjort tilløb til mindre 

dømmende fortolkninger af isolerede stammesamfunds kulturer. Det blev dog ikke til mere 

end tilløb, eftersom antropologerne trods deres intentioner ikke kunne afholde sig fra at 

klassificere disse samfund som laverestående, primitive og mindre udviklede. Men 

                                                      
31 Gensyn med de danske øer II: Romsø, Jørgen Flindt Pedersen et al., DVD, (Kerteminde: Farfilm, 2005). 
32 Jf. UNESCO, “Constitution of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization”, 
lokaliseret d.10.12.2010, http://www.icomos.org/unesco/unesco_constitution.html  

http://www.icomos.org/unesco/unesco_constitution.html
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umiddelbart efter krigen tog primært amerikanske antropologer igen den kulturrelativistiske 

tanke op til overvejelse i forbindelse med diskussionen om FN’s 

menneskerettighedserklæring, samt hvilke værdier der skulle ligge til grund for dets definition 

af kultur- og frihedsbegrebet. Med hensyn til kulturbegrebet lød kravet fra kulturrelativistisk 

side, at menneskerettighedserklæringen skulle baseres på en præmis om, at individer 

realiserer sig gennem deres kultur, hvorfor en respekt for individuelle forskelle automatisk 

indebar en respekt for kulturelle forskelle. Dermed kom det til en tæt sammenkobling mellem 

individ, samfund og kultur, som reelt gjorde kulturen bestemmende for individerne. I forhold 

til frihedsbegrebet betød det ræsonnement, at frihed var et kulturbestemt begreb som, hvis 

mangfoldigheden af kulturforskelle skulle respekteres, ikke kunne underlægges en universel 

definition.33  

 

Med udgangspunkt i disse kulturrelativistiske tanker tog UNESCO og Huxleys fat om den 

begrebslige del af raceproblematikken, hvilket i 1950 førte til offentliggørelsen af dokumentet: 

Racespørgsmålet. Dokumentet, der blot var det første af en række dokumenter om emnet, 

havde i vid udstrækning til hensigt at rette op på fortidens synder og hertil havde man allieret 

sig med en række af datidens førende forskere og samfundsteoretikere, som blandt andre 

antropologen Claude Levi-Strauss (1908-2009) og samfundsøkonomen Gunnar Myrdal 

(1898-1987). Som det fremgår af dokumentets titel var der primært fokus på racebegrebet, 

men med det fokus blev der samtidig udstukket retningslinjer for videnskabens tilgang til 

analyser af mennesker og kultur.  

 

Således blev det i dokumentets indledende præsentation fremhævet, at millioner af 

menneskeliv og talrige konflikter havde haft forbindelse til termen ”race”. 

Bemærkelsesværdigt nok påpegede forskerne efterfølgende, at de rent videnskabelige 

diskussioner af race- og evolutionsteorierne ikke i sig selv havde været fatale. Det havde de 

derimod når de, ved inddragelse i en politisk dagsorden, var blevet et redskab til at 

understøtte politiske og nationale ideologier. For i denne konstellation besad videnskaben 

ganske vist den absolutte viden om raceteorierne, men ikke den nødvendige magt til at 

afgøre den samfundsmæssige brug af selv samme viden. Underlagt større 

samfundsmæssige ideologiers vold var videnskabens råderum altså groft sagt begrænset til 

det teoretiske felt, og dermed undsagde dokumentets videnskabelige ophavsmænd til en vis 

grad videnskabens ansvar for fortidens ugerninger og fejlslutninger.  

 

                                                      
33 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt, Adskillelsens politik: Multikulturalisme – ideologi og 
virkelighed, (København: Lindhardt & Ringhof, 2008), s. 148-152. 
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Denne magtubalance mellem videnskab, politiske og nationale ideologier forsøgte 

dokumentet at gøre op med ved at pointere, at ingen videnskabelige undersøgelser kunne 

fastlægge nogen forskel mellem racers intellektuelle formåen. Selv hvis det var muligt, skulle 

en sådan form for hierarkisering af menneskers evner og kapacitet antages som moralsk 

forkasteligt, hvorfor det heller ikke ville ændre på UNESCO’s moralske holdning til 

racespørgsmålet. Den optik blev slået fast i dokumentets første linje, hvor det lød at 

”Scientists have reached general agreements in recognizing that mankind is one: that all 

men belong to the same species, Homo sapiens”34. Menneskeheden var grundlæggende at 

betragte som en familie og dokumentet slog i den sammenhæng fast, at der var langt flere 

ligheder mellem mennesker end forskelle. I forlængelse heraf kom der, trods antydningen af 

den politiserende brug af racebegrebet, en skarp kritik af videnskabens brug af kropslige 

forskelle som klassificeringskategorier, og ikke mindst de konklusioner som på den baggrund 

var blevet trukket. Med særlig adresse til den antropologiske videnskab blev det således 

ekspliciteret, at fremtidige klassifikationer af mennesker hverken måtte rumme 

klassificeringer af mentale karakteristika eller vurderinger af intelligens. Endvidere hed det 

sig, at der skulle ses bort fra betydningen af de biologiske forskelle, mellem hvad der blev 

betegnet som ”etniske grupper”, ud fra en moralsk og social accept. Altså et budskab med en 

klar intention om en anerkendelse af det anderledes og det fremmede. 

 
Til at understrege denne nyorientering hentede man inspiration i anden udgave af Charles 

Darwins The Descent of Man (1874), som ved den lejlighed blev citeret for følgende:  

 

As man advances in civilization, and small tribes are united into larger communities, 

the simplest reason would tell each individual that he ought to extend his social 

instincts and sympathies to all the members of the same nation, though personally 

unknown to him. This point being reached, there is only an artificial barrier to prevent 

his sympathies extending to the men of all nations and races.35 

 
Bemærkelsesværdigt, men sikkert ikke tilfældigt, blev Darwin, hvis opdagelser netop havde 

tilført klassifikationerne af mennesker og samfund en afgørende dynamik for den 

vesteuropæiske ekspansion samt menneske- og samfundsopfattelse, nu brugt som 

argument for at revurdere selv samme opfattelse og dens sociale klassifikationskategorier. 

Nok så tankevækkende, men ganske givet noget mere tilfældigt, tog man fat i et aspekt, som 

Høffding havde hæftet sig ved små 70 år tidligere. 

 

                                                      
34 Jf. UNESCO, “The Race Question”, lokaliseret d. 10.10.2010, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf., s. 5. 
35 Ibid., s. 8. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf
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Imidlertid blev Huxleys ideologiske forsøg på at afmontere racebegrebet ethvert funktionelt 

indhold mødt med en del kritik, og set i det lys fremstår racedokumentet fra 1950 mest af alt 

som et vidnesbyrd om de intentioner, hvormed videnskaben blev søgt påvirket.36 Dokumentet 

fik dog en vis indflydelse, idet det indgik som en del af grundlaget for FN’s International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, også kaldet 

”Racekonventionen”, som blev vedtaget i 1965 og trådte i kraft i 1969.37 I UNESCO forsatte 

man gennem 1960-erne og begyndelsen af 70-erne imidlertid debatten om racespørgsmålet, 

og først i 1978 vedtog UNESCO, at optage ”Racekonventionen” som en integreret del af det 

endelige dokument om racespørgsmålet, Declaration on Race and Racial Prejudice. Det 

dokument vendes der tilbage til senere, men inden da er det værd at hæfte sig ved, at 

nyorienteringen i race- og kulturspørgsmålet trods modstanden var blevet opfanget i 

Danmark. Kaj Birket-Smith, som tidligere havde givet udtryk for en begyndende 

kulturrelativisme, bidrog således i 1954 med en artikel i en lille folkeoplysende publikation, 

der bar titlen Arv, race og kultur. Som titlen antyder, satte publikationen fokus på forholdet 

mellem race og kultur, og dens fem indlæg kredsede om spørgsmål som: ”Er kultur afhængig 

af race?”; ”Eksisterer der overhovedet en særlig jødisk race?”; ”Har intelligens og hudfarve 

noget med hinanden at gøre?”; ”Hvilke arveanlæg er forskellige hos hvide og farvede?”; 

”Hvad skyldes angsten for fremmede racer?”. I samtlige indlæg fornemmes effekten af 

UNESCO’s opfordring, idet bidragsyderne, som udover Birket-Smith var arvebiolog J. V. 

Spärck, sprogforsker Louis Hjelmslev, læge, og senere leder af antropologisk laboratorium 

ved Københavns universitet Jørgen Balslev Jørgensen samt professor Mogens Westergård; 

alle gjorde en stor dyd ud af at lægge en solid videnskabelig afstand til tidligere tiders 

fremstillinger af udviklings-, race- og kulturforhold.  

 

Indlæggene viser flere steder en bemærkelsesværdig blanding af insisterende og belærende 

afstandstagen fra tidligere tiders raceopfattelser, som om forfatterne i lige så høj grad skulle 

overbevise sig selv som læserne om de nye retningslinjers gyldighed. Det gjorde sig 

eksempelvis gældende hos Birket-Smith, når han slog til lyd for racernes intellektuelle 

ligeværdighed. Hertil tog han udgangspunkt i sit møde med igoroterne på Filippinerne og 

polynesierne i Sydhavet, og om disse folk skrev han, at han ”aldrig har haft det mindste 

indtryk af nogen forskel mellem deres og vore egne åndsævner”.38 Hvad han tidligere havde 

beskrevet som primitive samfund, skulle altså ikke forstås som laverestående eller 

uintelligente samfund med mindre åndelig kapacitet. Det var således noget af en kovending 

                                                      
36 Jf. Poul Duedahl, “The UNESCO Man: Changing the concept of race, 1945-65”, Isis, 2011. 
37

 UN, “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, lokaliseret d. 
16.04.12,  http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm 
38 Kaj Birket-Smith, ”Race og kultur”, in Arv, race og kultur, red. Kaj Birket-Smith et al, (København: Hans 
Reitzels forlag, 1954), s. 12. 

http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
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Birket-Smith her foretog, og kuriøst nok fandt han, trods de nye retningslinjer han her udstak, 

ikke anledning til at tilpasse tredje udgaven af bogen Vi mennesker fra 1961, som tidligere 

blev nævnt. 

 

Endvidere kunne man i Jørgen Balslev Jørgensens (1923-2006) artikel, ”Menneskeracerne 

belyst af den moderne anthropologiske forskning”, læse om den nyere fysiske antropologi. 

Heraf fremgik det, at der stadig blev talt om formørkning af sydeuropæerne og afmørkning af 

skandinaverne, ligesom europæerne, og i særdeleshed skandinaverne, blev beskrevet som 

mennesker kendetegnede ved høj legemsbygning, lys lød og blødt lokket hår.39 Ydermere 

fremgik det i Mogens Westergaards (1912-1975) ”Arvelighedsforskning og raceforskning – 

Den genetiske antropologi”, at den biologiske forklaring på forskellighederne i menneskers 

fysiske udformninger var forbundet med forskelle i blodtyper.40  

 

UNESCO’s budskab og intention om anerkendelse af det anderledes og det fremmede var, 

set ud fra Arv, race og kultur, trængt igennem til de danske videnskabsmænd. I tråd med 

kulturrelativismens optik var det heller ikke i pamfletten selve tanken om kategoriseringer af 

mennesker og kulturer, der blev anset som det primære problem, men derimod de 

værdiladede og hierarkiserende domme kategoriseringerne blev tillagt. Det vil sige, at de 

kropslige dikotomier, som lå forankret i den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

kategorisering af det fremmede, stadig var gyldige. Dermed var der også stadig rum til, at 

diskrepansen mellem den virtuelle og den reelle identitet såvel som den civile 

uopmærksomhed som den nationalvidenskabelige forståelsesramme legitimerede, kunne 

komme til udfoldelse. 

    

Sagt med andre ord så kunne den nationalvidenskabelige forståelsesrammes sociale 

klassificeringskategorier forsat benyttes mere eller mindre ubesværet, hvilket ovenstående 

citat af Gunnar “Nu” Hansen (1905-1993) afspejler. Citatet viser, hvad den legendariske 

sportskommentator havde forventet sig af en lyshåret spiller – nemlig en civiliseret 

gentleman der ville spille efter reglerne. Så meget desto mere kan man forestille sig graden 

af forargelse, da spilleren i kampens hede afslørede en vild og dyrisk adfærd. En sådan 

adfærd havde Gunnar “Nu” ganske enkelt ikke forventet af en lys europæer. Spilleren levede 

med andre ord ikke op til den civile uopmærksomhed, som han i kraft af sit udseende var 

blevet tilskrevet. 

                                                      
39

 Jørgen Balslev Jørgensen, ”Menneskeracerne belyst af den moderne anthropologiske forskning”, in Kaj 
Birket-Smith et al, (1954), s. 43-58. 
40

 Mogens Westergaard, ”Arvelighedsforskning og raceforskning – Den genetiske antropologi”, in Kaj 
Birket-Smith et al, (1954), s. 59-83. 
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Eksemplet med Gunnar ”Nu’s” udtalelse kan man vælge at se som et enkeltstående tilfælde. 

Omvendt kunne udtalelsen også ses som et udtryk for, at forestillingen om en sammenhæng 

mellem kropslige karakteristika og menneskers fysiske og mentale kapacitet forblev alment 

udbredt i tiden efter ’45. Denne antagelse understreges blandt andet af, at der selv 30 år 

senere fremkom eksempler på videnskabelige undersøgelser, der søgte at bevise en 

forbindelse mellem fysisk udformning og mental kapacitet. Et af de mest berømte og 

omdiskuterede eksempler herpå er ”Bell-kurven”, som statistikkerne Richard Herrnstein 

(1930-1994) og Charles Murray (1943-) i 1994 lancerede med bogen The Bell Curve: 

Intelligence and Class Structure in American Life. Kort fortalt argumenterede de heri for, at 

intelligens var den langt sikreste faktor til at sige noget om menneskers indplacering i den 

sociale stratifikation. I den forbindelse slog de til lyd for, at intelligens skulle ses som genetisk 

bestemt og med det udgangspunkt sammenlignede de etniske gruppers IQ-målinger. På det 

grundlag kom de til den kontroversielle konklusion, at mørke mennesker generelt befandt sig 

på et lavere socialt niveau end hvide amerikanere, fordi de generelt havde en lavere IQ-

kvotient. En lignede teori, om end med noget mindre ømtålige konklusioner, fremlagde 

statistikkerne Eric Nævdal (1965-) og Jason F. Shogren (1958-) i 2004, da de i en 

forskningsartikel hævdede at kunne sandsynliggøre for, at blåøjede nordeuropæere havde 

en større tendens til overdrevet alkoholindtag ved sociale sammenkomster (EDSS: 

Excessive Drinking in Social Situations) end sydeuropæiske brunøjede.41  

 

Mens ”Bell-kurven” har været genstand for stor diskussion blandt diverse forskere og 

samfundsdebattører42, har der været mindre blæst omkring ”Blåøje-teorien”. Ikke desto 

mindre er begge undersøgelser eksempler på, hvordan statistikkerne i bedste positivistiske 

ånd har ladet tal og grafer tale deres tydelige sprog med en tillagt objektivitet, hvorved 

egenkroppen gøres til vidnesbyrd om menneskers mentale egenskaber og kapacitet. Især 

”Bell-kurven” viser, hvor nemt det er at koble fysiske forskelle til det sociale hierarki, ligesom 

den viser, hvor svært det er at eliminere de sociale klassificeringskategorier som den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme legitimerede. Hvis UNESCO’s standarder var 

blevet fulgt, havde ”Bell-kurven” aldrig set dagens lys alene på grund af undersøgelsens 

etiske og moralske aspekter, for som UNESCO i ovennævnte deklaration fra 1978 i artikel 2 

stykke 1 slog fast: 

 

                                                      
41 Jf. Eric Nævdal & Jason F. Shogren, “Genetic Variability, Economic Behavior and the Formation of Social 
Norms: The Case of European Alcohol Consumption”, Discussion Papers in Economics, (Princeton: June 
2004), lokaliseret d. 10.12.2010, http://wws.princeton.edu/econdp/pdf/dp228.pdf. 
42 Jf. Stephen Jay Gould, The mismeasure of Man, (London: W. W Norton & Company Ltd., 1996), s. 367-378. 

http://wws.princeton.edu/econdp/pdf/dp228.pdf
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Any theory which involves the claim that racial or ethnic groups are inherently superior 

or inferior, thus implying that some would be entitled to dominate or eliminate others, 

presumed to be inferior, or which bases value judgments on racial differentiation, has 

no scientific foundation and is contrary to the moral and ethical principles of 

humanity.43  

 

UNESCO’s afmontering af racebegrebets meningsindhold endte altså ud i en moralisering og 

politisering af begrebet såvel som af de fysiske forskelles værdiladninger. Sideløbende med, 

og som en mere eller mindre direkte udløber af UNESCO’s diskussion af racebegrebet, 

fremkom begrebet multikulturalisme i midten af 1960’erne. Begrebet opstod i forbindelse 

med spændingerne mellem det fransktalende mindretal i Quebec og den canadiske regering. 

I debatten om hvordan den canadiske regering kunne imødekomme mindretallets ønsker om 

flere politiske rettigheder, blev begrebet ”multikulturel” første gang introduceret som en 

anerkendelsespolitik tæt knyttet til et spørgsmål om forskellighed i forhold til identitet og 

historisk ophav.44 Siden da er der gennem den sidste del af det 20. århundrede i Danmark og 

den øvrige vestlige verden oprettet diverse råd og nævn til bekæmpelse af 

racediskrimination og fremme af etnisk ligestilling. Sammenholdes den udvikling samtidig 

med de seneste årtiers massive opmærksomhed og produktion af litteratur, der omhandler 

det multikulturelle samfunds problemstillinger,45 kan det fastslås, at multikulturalismens 

politisering og moralisering af spørgsmålet om race og identitet ikke har været helt 

uproblematisk. 

 

En plausibel årsagsforklaring på de velmenende intentioners vanskeligheder kan findes hos 

Goffman. Han konstaterede i slutningen af 1960-erne, at der opstår en problematisk situation 

i det øjeblik det politisk bliver bestemt, at et stigma ikke længere skal betragtes som et 

stigma. Et sådant tiltag vil nemlig ikke fjerne stigmaet, tværtimod vil politiseringen blot sætte 

stigmaet yderligere i fokus, hvilket igen fungerer som en yderligere understregning af det 

”normale” liv som det fysiske stigma nægter det pågældende individ eller samfundsgruppe 

adgang til. Frem for at inkludere den stigmatiserede i det ”normale” samfund, vil 

politiseringen, ifølge Goffman, derfor konstituere en outsider-gruppe med en identitet baseret 

på den kropslige afvigelse fra de ”normale”.46 

 

                                                      
43 UNESCO, “Declaration on race and racial prejudice”, lokaliseret d. 8.12.2010, 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html. 
44 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt (2008), s. 183-192. 
45 Eksempelvis giver en søgning på ”Multiculturalism” på Google 10.900.000 hits og på Google Scholar 
317.000 hits. Lokaliseret d. 10.12.2010  
46 Erving Goffman (1990), s. 139. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
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Set i det perspektiv førte UNESCO så at sige to modsatrettede dagsordener, når der taltes 

om menneskeheden som en samlet enhed, alt imens man samtidig politiserede kulturelle og 

kropslige forskelligheder. Enhedstanken kunne dog på ingen måde hamle op med den 

dynamik og anvendelighed som der lå i de politiserede forskelligheder, hvilket afspejler sig 

ved, at det netop var forskellighederne, der blev omdrejningspunkt for det sociologen Stuart 

Hall (1932-) kalder ”social positionering” og ”kulturel identitetsdannelse”.47  

 

Ganske vist var forskelligheden i den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

ræsonnement også både politiseret og udgangspunkt for en social positionering, idet 

positioneringen her var tæt forbundet til menneskets indplacering på racehierarkiet og dets 

udviklingslinje. Men med UNESCO’s fokus på de sociale klassificeringskategoriers 

hierarkiseringer blev der ændret på denne snævre ramme for social positionering, hvilket 

blandt andet skulle vise sig at få stor indflydelse i forbindelse med efterkrigstidens 

afkolonisering. Med afkoloniseringen opstod der i de tidligere kolonier og i deres 

diasporabefolkning en søgen efter kulturel identitet, baseret på deres refleksioner over og 

genfortælling af deres lands koloniale fortid. Som Hall formulerer det, så har fortiden det med 

at tale til ”os” – især når dette ”os” er en minoritet, der har ligget under for tidligere tiders 

sociale hierarkisering og den her tilhørende brug af kroppen som social 

klassificeringskategori. Med dette udgangspunkt har kulturer og samfundsgrupper, der 

tidligere blev regnet for at være primitive eller mindre udviklede, gennem fortællingen kunne 

positionere deres kulturelle identitet i forhold til hinanden, men i høj grad også i forhold til den 

kultur, der tidligere havde haft magtpositionen til at kunne bestemme deres indplacering i 

racehierarkiet.48  

 

Som følge af, at UNESCO og multikulturalismen gjorde det politisk ukorrekt at sætte 

lighedstegn mellem det fremmede og det mindre udviklede, fik de tidligere ”primitive” kulturer 

nu krav på anerkendelse af deres fortælling og fortolkning af historien. Herved blev 

rammerne og mulighederne for identitetsdannelse betydeligt udvidet. At mulighederne også 

blev udnyttet afspejler sig i, at antallet af ”kulturelle grupperinger” og ”etniske identiteter” i 

sidste halvdel af det 20. århundredet steg så markant, at den engelske historiker Eric 

Hobsbawm (1917-2012) i 1995 betegnede udviklingen som en ”kulturel revolution”. I den 

forbindelse bemærkede Hobsbawm ligeledes, at når disse grupperinger lod fortiden tale 

tilbage til deres ”os”, resulterede det paradoksalt nok ofte i, at de nye identiteter fik 

tankevækkende lighedspunkter til 1800-tallets nationale identiteter i form af en tilsvarende 

                                                      
47 Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, in Theorizing Diaspora: Keyworks in Cultural Studies, red. 
Jana Evans Braziel, Anita Mannur, (Bodmin: Blackwell, 2003), s. 233-247. 
48 Ibid. 



135 
 

fasthed, eksklusivitet og lukkethed overfor andre grupperinger.49 Lignende iagttagelser er 

gjort ud fra amerikansk perspektiv, hvor man blandt andet med begrebet ”Balkanisering” har 

fremhævet det problematiske i, at de enkelte minoriteters fællesskab og stolthed er funderet i 

deres anderledeshed frem for i et større samfundsmæssigt fællesskab.50  

 

Med UNESCO og multikulturalismens velmenende intentioner bag opgøret med den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme åbnedes der som en anden Pandoras æske op for 

en endeløs række af identitets- og kulturproblematikker. Hvad der var tiltænkt at fungere som 

problemknuser, viste sig altså paradoksalt nok at være lige så meget en problemmager. 

Spørgsmålet er så, hvordan det gik til, at de ”etniske” identiteter fik lighedstræk med de 

nationale identiteter som de i flere tilfælde søgte at adskille sig fra.   

 

En mulig forklaring kan findes i forlængelse af Goffmans førnævnte problematisering af 

stigmaets politisering. I den forbindelse påpeger han, at der opstår et gensidigt 

afhængighedsforhold mellem den stigmatiserede og den stigmatiserende, hvorigennem 

begge grupper får en identitet og status igennem den anden. Med det kulturrelativistiske 

moralkodeks for klassificeringer af mennesker og kulturer skabtes en lang række 

offergrupper af mennesker og samfund, der kunne hævde at have ligget under for den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes dehumaniserende klassificeringskategorier. At de 

på en eller anden måde havde været offer herfor synes indiskutabelt, men netop af samme 

årsag blev den nationalvidenskabelige forståelsesrammes klassificeringskategorier et vigtigt 

grundlag for, at ”etniske” identiteter med multikulturalismens normsæt kunne rejse krav om 

anerkendelse og tolerance. Multikulturalismens status som garant for de ”etniske” identiteters 

samfundsmæssige anerkendelse hænger på den måde uløseligt sammen med det nationale 

fællesskab og dets identitet. Dette på engang symbiotiske og antagonistiske forhold afspejler 

sig i, at essensen i den multikulturelle ideologis grundlag for de ”etniske” identiteters 

anerkendelse og deres forhold til det nationale fællesskab, kan fremstilles i en række binære 

oppositioner, hvori det etniske vs. det nationale bliver det samme som kulturel heterogenitet 

vs. kulturel homogenitet; antiracist vs. racist; antidiskrimination vs. diskrimination; kulturel 

berigelse vs. kulturel konflikt; lighed vs. ulighed; respekt vs. disrespekt; ”åben” vs. ”lukket”; 

tolerance vs. intolerance.  

 

                                                      
49 Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The short Twentieth Century 1914-1991, (London: Abacus, 1995). 
50 Jf. Christopher Lasch, Eliternes oprør – og forræderi mod demokratiet, (Højbjerg: Hovedland, 1996); 
Richard Rorty, Achieving our Country: Leftist thought in twentieth-century America, (London: Harvard 
University Press, 1997). 
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Ifølge den svenske socialantropolog Aje Carlbom (1961-) er ovenstående dikotomiske 

opstilling således en skabelon for, hvorledes det multikulturelle tankesæt konstituerer en 

”kulturel” eller ”etnisk” identitet i opposition til en national majoritetskultur.51  I det perspektiv 

kan der trækkes en parallel til Goffmans ovennævnte afhængighedsforhold, idet minoriteter 

får deres identitets eksistensberettigelse positivt bekræftet ved at spejle sig i den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes optik. Ud fra en sådan spejling baserer etnicitet 

sig ofte omkring samme omdrejningspunkter som de nationale identiteter så som familien, en 

social arbejdsdeling, sprog, religion og en fælles historie, hvis kulturelle indehold ofte 

forankres i et andet geografisk område end det minoriteterne befinder sig i.52 Trods de 

principielle ligheder så fremstår de etniske gruppers forskellighed og levevis, ifølge Carlboms 

ræsonnement, i multikulturalismens optik per definition som en berigelse af det nationale 

majoritetssamfund, hvorfor enhver modstand mod udfoldelse af etnisk levevis vil kunne 

anskues som et udslag af majoritetssamfundets manglende respekt, chauvinisme og 

intolerance.  

 

At der med multikulturalismens identitetsdannelser mest af alt har været tale om en slags 

kopi af de nationale identitetsdannelser blot med omvendt fortegn, afspejler sig ligeledes i 

måden kroppen inddrages i politiseringen af den pågældende identitet. Det var eksempelvis 

denne automatiske indlemmelse i et ”vi”, der var funderet i den fysiske anderleshed og den 

her tilhørende offerrolle, som Coleman Silk indledningsvist ville og var i stand til at løsrive sig 

fra i kraft af hans lysere hudfarve. Netop brugen og iscenesættelse af kroppen, det være sig 

fremhævningen af ydre tegn som hudfarve, langt skæg, rastafasikrøller, diverse 

beklædningsgenstande eller madkultur, har i multikulturelle identitetsdannelser ofte udgjort et 

omdrejningspunkt til at understrege den enkelte identitets etniske ophavs autenticitet såvel 

som dens politiske dagsorden.53 Herved er kroppen indgået som en central del i opbygning af 

diverse gruppers identitetspolitik, som et effektivt medie til at kommunikere etnisk såvel som 

kulturel særegenhed. 

 

Det vil sige at den nationalvidenskabelige forståelsesramme konstituerede det fremmede 

gennem kroppen, ligesom det multikulturelle tankesæt har gjort det muligt at inddrage 

kroppen til at konstituere en egen etnisk gruppe med tilhørende identitet. Set i det lys 

lykkedes det UNESCO og multikulturalismen både at komme den hierarkiske tankegang til 

                                                      
51 Aje Carlbom, The Imagined versus the Real Other Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden, Lund Monographs in Social Anthropology, 2003, lokaliseret d. 8.12.2010, 
www.mah.se/upload/HS/Forskning/Dokument/CARLBOM.PDF 
52 John Rex, “The Fundamentals of the Theory of Etnicity”, in Making Sense of Collectivity: Ethnicity, 
Nationalism and Globalization, red. Sinisa Malesevic & Mark Haugaard (London: Pluto Press, 2002), s. 88-
121. 
53 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt, (2008), s. 286-289. 

http://www.mah.se/upload/HS/Forskning/Dokument/CARLBOM.PDF
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livs og at få udvidet de generelle samfundsmæssigt gældende normalitetsparametre. På den 

anden side må det siges, at enhedstanken om menneskehedens grundlæggende 

singularitet, til trods for at UNESCO gentagne gange fremhævede denne, ikke har haft den 

store gennemslagskraft. I de multikulturelle identitetsdannelsers søgen efter særegenhed var 

enhedstanken selvsagt ikke så givtig og anvendelig som fremhævelsen af egenart og 

forskelligheder. Som et svar på hvordan de etniske identiteter fik lighedspunkter med de 

nationale identiteter, kan man derfor pege på, at resultatet af efterkrigstidens opgør med den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes sociale klassificeringskategorier af mennesker og 

kulturer som sådan ikke blev et endegyldigt opgør, men nærmere en yderligere parcellering 

af selv samme kategorier. 

 

Denne antagelse synes understøttet af, at der i reaktionerne på forskelligheder og afvigelser 

indenfor den enkelte ”etniske” eller ”kulturelle” identitet ofte forekommer lighedspunkter med 

de nationale identiteter. Som noget af et kuriosum, påpeger Jens-Martin Eriksen (1955-) og 

Frederik Stjernfelt (1957-) i lighed med Hobsbawm, at der trods multikulturalismens hyldest til 

diversitet ikke har været levnet megen plads til udvikling af sammensatte hybride kulturer og 

identiteter. På samme måde som Gravlund klassificerede jøder som udanske, trods deres 

beherskelse af det danske sprog, mangler hybridkulturer- og identitetsdannelser, ifølge 

multikulturalismens optik, autenticitet, kulturel forankring og er derfor uden etnisk ægthed.54 

Alt imens etniske identiteter påberåber sig at være en ubetinget berigelse, kan deres intense 

identitetsdyrkelse og insisteren på egenart, munde ud i hvad der er blevet kaldt en kulturel 

”forbening”. Det vil sige en tilstand hvori en etnisk identitet kan fremstå ligeså hård og 

uimodtagelige overfor diversitet og forandring, som det majoritetssamfund der anklages for at 

udvise kulturel chauvinisme.55 

 

Med gennembruddet for UNESCO og multikulturalismens optik kom den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes racebegreb og dets hierarkiske 

klassificeringskategorier til at fremstå som politisk ukorrekte, og dermed mistede 

kategorierne en væsentlig del af deres anvendelighed til at forklare og bedømme 

forskelligheder. Med racebegrebet sat på sidelinjen blev der givet plads til at ”etniske” og 

”kulturelle” identiteter kunne tage over, og med dem blev mangfoldighed og forskellighed 

fremstillet som ubetinget positive kategorier. Hvor forskelligheder tidligere havde kunnet 

diskuteres og bedømmes ud fra den nationalvidenskabelige forståelsesrammes hierarkiske 

kategorier, blev forskelligheder gjort til et indiskutabelt gode med henvisning til, at der var 

tale om et udtryk for en ”kulturel” eller ”etnisk” identitet med et stående krav om anerkendelse 

                                                      
54 Ibid. 
55 Jf. John Rex (2002).   
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og tolerance. Fokus på forskellighederne forsvandt således ikke med multikulturalismens 

kommen, snarere tværtimod styrkede den kroppens funktion som medie for kommunikation 

af etnicitet, identitet og kulturelt tilhørsforhold.  


