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11.  Synsbedrag 

 

Jeg er ikke nervøs, sagde hun. Han smilede. Hvorfor sagde hun det så? Hun 

tænkte lidt. Fordi jeg burde være det, svarede hun. For at køre så langt, og for 

at køre så langt med nogen, jeg på en måde slet ikke kender. Han lagde sig 

ud i overhalingsbanen. Det er mærkeligt, sagde hun, at vide så meget om en 

jeg aldrig har set. Han svarede, at han også kun havde fortalt hende så meget 

om sig selv, fordi hun ikke kunne se ham. Hun nikkede. Det var derfor, hun 

selv havde turdet fortælle. Fordi hun ikke kunne se ham og derfor var afskåret 

fra at danne sig indtryk af, hvordan han så på hende. [...] De var tæt på 

hinanden og dog adskilte, og måske kunne de kun komme så tæt på, fordi de 

var henvist til ordene alene. Hver især vidste de mere om den anden end så 

mange andre gjorde, men hendes blindhed beskyttede dem begge to. [...] Hun 

slap for at se, hvordan han reagerede på hendes historie, og han kunne selv 

fortælle frit uden at blive forstyrret af et ransagende, medfølende eller 

bebrejdende blik. De følte sig frie, fordi de fortalte uden at bekymre sig eller 

gøre sig forhåbninger om det indtryk, deres fortællinger efterlod.  

Fra Lucca af Jens Christian Grøndahl1  

 

”Som offer kommer du til at føle, at du har ret til det hele, fordi du har så lidt så 

meget”, Ruth Modan, israelsk forfatter, Weekendavisen, 1-8.04.2011. 

 

Når videnskabsmagasinet Science i 2009 viede et helt nummer til opdagelsen af 

Ardipithecus ramidus eller ”Ardi”, som skabningen for nemhedens skyld også kaldes, var det 

blandt andet fordi opdagelsen rykkede ved forestillingen om menneskets ophav og udvikling. 

Ifølge biologer og antropologer var de 4.4 millioner år gamle knoglerester af Ardi dét missing 

link i menneskets udviklingshistorie, som man tidligere havde manglet. Ud fra resterne fandt 

videnskabsmændene grund til at formode, at mennesket nu kunne betragtes som en art, der 

har undergået et selvstændigt evolutionært forløb. Dermed gjorde opdagelsen op med 

forestillingen om menneskets slægtskab med aben, som ellers havde været almindelig 

udbredt i sekulære kredse siden Darwin lancerede sin udviklingsteori.2 

 

                                                      
1 Jens Chrisitan Grøndahl, Lucca, (København: Gyldendals bogklubber, 1998), s. 389-391. 
2 Jf. C. Owen Lovejoy, “Reexamining Human Origins in Light of Ardipithecus ramidus”, Science no. 2, 
October 2009, vol. 326, (2009): s. 74, lokaliseret 10.12.2010, 
http://www.sciencemag.org/content/326/5949/74.short. 

http://www.sciencemag.org/content/326/5949/74.short
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En væsentlig årsag til slægtskabstankens holdbarhed kan med en vis rimelighed tilskrives de 

synlige fysiske ligheder mellem aben og mennesket. Ikke mindst set i lyset af at disse 

overensstemmelser har kunnet overskygge fraværet af en tilsvarende lighed mellem 

mennesket og abens indre organer. Havde de indre, ikke-synlige, lighedstræk været vægtet 

ligeså højt som de ydre lighedstræk, havde vi måske søgt efter slægtskab blandt andre dyr – 

som for eksempel grisen. Lighedstrækkene mellem grisens og menneskets indre organer er 

for længst blevet videnskabeligt dokumenteret. På grund af lighederne har våbenindustrien i 

årevis benyttet svinekød til afprøvning af våben og ammunition,3 mens lægevidenskaben 

transplanterer hjerteklapper fra grise til mennesker.  

 

Når mulighederne for organtransplantation fra grisen til mennesket ikke har ført til 

refleksioner over et eventuelt slægtskab mellem mennesket og grisen, kunne det måske 

være fordi de ydre fænomenologiske forskelle gør tanken absurd. En tilsvarende vægtning af 

de fænomenologiske forskelle synes også at gøre sig gældende, når det drejer sig om 

kroppens rolle i den sociale klassificering af menneskers ophav og tilhørsforhold. For lige så 

svært det er at forestille sig, at mennesket skulle stamme fra grisen, ligeså svært har det 

tilsyneladende været at give slip på den kropslige identifikation af det danske, som lå 

funderet i den nationalvidenskabelige forståelsesrammes klassifikationskategorier. Derfor 

                                                      
3 Jf. Johs. Nørregaard Frandsen, ”Man slagter da svin. En lille motivhistorie”, Kritik, nr. 130, Gyldendal, 
1997, s. 26-36 

Ardi – sådan som biologer og antropologer mener menneskets urfader eller urmoder har set ud. 
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kan børn, med en kropsudformning der falder udenfor den gængse opfattelse af en danskers 

udseende, uanset hvad generations indvandrere de måtte være, uproblematisk falde under 

betegnelsen ”blandede bolsjer”. Denne forholdsvis snævre kategorisering af mennesket er i 

og for sig ganske tankevækkende eftersom den historiske udvikling af kroppen som social og 

kulturel klassificeringskategori, sådan som den tog fart fra omkring slutningen af 1700-tallet, 

set over en bred kam er gået i retning af større og bredere social anerkendelse.  

 

I borgerskabets kamp om social anerkendelse var iscenesættelsen og beherskelsen af 

kroppen et væsentligt element i deres bestræbelser på at tilnærme sig adelen og samtidig 

distingvere sig fra de lavere sociale klasser. Kroppens funktion som social grænsedrager 

blev yderligere udvidet i takt med, at det nationale og videnskabelige vokabular satte sig på 

den samfundsmæssige dagsorden og herigennem definerede den kropslige udformning som 

social klassificeringskategori. Heri blev rammerne for kroppens kommunikerende muligheder 

sammensat af nationale idealbilleder, videnskabeligt baserede udviklingsteorier og 

positivistiske målemetoder. Takket være denne kombination blev det muligt at aflæse den 

menneskelige ånd ud fra kroppen og enkelte individer såvel som hele samfund kunne 

indplaceres på udviklingslinjen mellem dyr, vilde og civiliserede mennesker.  

 

Således blev der med den nationalvidenskabelige forståelsesrammes idealiserede forestilling 

om den hvide mands krops- og åndsnormalitet skabt grundlag for en almen gældende 

kategori af et “os” forstået som “vores slags mennesker”. Sammenlignet med henholdsvis 

adelens og borgerskabets brug af kroppen som sociale grænsedrager var der med det 

nationalvidenskabelige ”os” tale om en klassificeringskategori, der tilstræbte et bredere 

socialt spektrum. Bredere i den forstand at den leverede grundlaget for en åndelig og fysisk 

skoling af lavere sociale klasser ud fra intentioner om, dels at fremme deres parathed og 

derigennem den danske nations overlevelsesevne, dels at få dem til at fremstå som værdige 

repræsentanter for selv samme nation. Den nationalvidenskabelige forståelsesramme fik 

med andre ord ”opgraderet” de lavere sociale klasser. Herved blev kroppen som 

klassificeringskategori gjort socialt mere rummelig, ligesom den i Barthe’sk forstand dannede 

grundlag for en mytisk viden til bestemmelse af menneskers ophav som dansk eller 

fremmede.  

 

Den myte, den nationalvidenskabelige forståelsesrammes raceinddelte klassificeringer og 

vurderinger af mennesker og samfund dannede grundlag for, blev med UNESCO efter 1945 

forsøgt ændret og udvidet – hvad der et langt stykke hen ad vejen også lykkedes. Problemet 

med UNESCO’s tilgang til klassificeringskategorierne var imidlertid, at der både blev talt om 

menneskehedens universelle karakter i form af fælles ophav og om mangfoldigheden af 
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kulturelle identiteter med krav på anerkendelse af deres særegenhed. Som det fremgik af 

ovenstående har mangfoldighedernes krav på anerkendelse vist sig at have den største 

tiltræknings- og gennemslagskraft. Uanset hvordan følgevirkningerne heraf tolkes, ændrer 

det ikke ved, at UNESCO leverede et afgørende bidrag til den moralske degradering af selve 

racebegrebet og dets hierarkisering af racernes særlige karakteristika. Hermed blev 

videnskabelige mentale og værdimæssige vurderinger baseret på fysiske forskelligheder 

bandlyst, og i det perspektiv banede UNESCO som institution en betydelig del af vejen for 

multikulturalismens gennembrud. Et gennembrud, hvor der med fokus på en 

sammenblanding af etnicitet, kultur og identitet blev åbnet op for en uendelig bred vifte af 

sociale klassificeringskategorier, hvormed diverse minoriteter kunne påberåbe sig det øvrige 

samfunds anerkendelse af og respekt for lige præcis deres kultur.  

 

Sammen med gennembruddet for multikulturalismens tankesæt kom det til et 

bemærkelsesværdigt rolleskifte blandt feltets aktører. Efterhånden som multikulturalismens 

udbredelse skabte større rum for de enkelte etniciteter og kulturers udfoldelsesmuligheder, 

gled antropologerne, der indtil da havde besiddet sandheden om ”de andre”, længere ud i 

feltets periferi. En central del af de etniske og kulturelle identiteters opblomstring var som før 

nævnt den enkelte identitets historiske fortælling. Med dette fokusskifte blev den sandhed og 

fortælling om ”de andre”, som antropologerne tidligere havde haft mere eller mindre monopol 

på, mindre interessant. Fortællingen om ”de andre” blev med multikulturalismen afløst af 

fortællingen om ”os” – forstået som den enkelt etniske, kulturelle og nationale identitet. 

Denne fokusforskydning afspejler sig i en vis forstand ved, at antropologerne har måttet vige 

pladsen på den multikulturelle scene til fordel for fortællere – præster, journalister, forfattere 

og historikere – som i langt de fleste tilfælde har gjort sig til de respektive identiteters 

talsmænd. Set ud fra et dansk perspektiv kan som eksempel nævnes præsterne; Søren 

Krarup (1937-), Jesper Langballe (1939-) og Sørine Gotfredsen (1967-); journalisterne: Lars 

Hedegaard (1942-), Rune Engelbrecht (1967-) samt forfatterne; Jens-Martin Eriksen og Helle 

Merete Brix (1959-).   

 

En følge af multikulturalismens moralske nyorientering, som næppe indgik i UNESCO’s 

oprindelige overvejelser over racebegrebet, var, at accept af forskelligheder blev et politisk 

og juridisk anliggende. I takt med etniske og kulturelle identiteter ad den vej kunne gøre krav 

på anerkendelse, fremkom der nye konfliktflader. Som noget af et paradoks har udviklingen 

af det flerkulturelle samfund vist, at efterhånden som spektret for social anerkendelse er 

blevet udvidet, er grænserne mellem diverse identiteter blevet stadig skarpere trukket op. 

Trods udvidelsen af det sociale anerkendelsesspektrum må UNESCO’s oprindelige hensigt 

om at ændre menneskets tankegang i en mere inkluderende retning siges at være kommet 
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på et sidespor. Et sidespor hvor det multikulturelle tankesæts krav om rettigheder og 

anerkendelse, har skabt en så stor kløft mellem etniske og nationale grupperinger, at 

bestræbelserne på at skabe kulturel integration snarere synes at have ført til kulturel 

segregation. 

 

Enhedstanken, som UNESCO slog til lyd for i begyndelsen af 1950-erne, har som et 

alternativ til kravet om rettigheder og anerkendelse af kulturelle minoriteter, haft vanskelige 

udbredelsesvilkår. Men måske kan projekter som, ”The Human Family Tree – Migration 

Stories” lanceret af tidsskriftet National Geographic i 2009, puste nyt liv i enhedstanken. 

Projektet betegnes som et ”genografisk” projekt, hvilket vil sige, at det er baseret på en 

inddeling af menneskets gener i såkaldte ”haplotyper” og ”haplogrupper”. Betegnelsen 

stammer fra den molekylære evolutionsteori, hvor haplotyper henviser til de genetiske 

enkeltbasevariationer, der gennem y-kromosomerne og mitokondrie-dna’et nedarves fra den 

mandlige og kvindelige slægtslinje. Fælles for haplotyperne er menneskets afrikanske ophav, 

men som følge af vores urforfædres vandring har de oprindelige gener muteret i takt med 

miljøforandringerne og det er disse, som kan spores i enkelbasevariationerne. Ved at 

gruppere disse variationer, eller genmutationer om man vil, har det været muligt at indkredse 

haplotypernes geografiske ophav og vandring.  

 

Ud fra den viden tilbyder projektet at kortlægge ens genetiske migrationshistorie gennem en 

dna-prøve. For deltagerne gives der på projektets hjemmeside endvidere mulighed for at 

offentliggøre deres reaktioner på resultaterne såvel som deres personlige bevæggrunde for 

at deltage. Heraf fremgår det, at kroppens udformning i flere tilfælde spiller en betydelig rolle 

i deltagernes refleksioner over de fundne resultater. Eksempelvis beretter en kvinde, at 

hendes mor kom fra et område tæt på Wales. Moderen havde altid haft en fornemmelse af 

en familiehemmelighed, eftersom hendes bedstemor, med henvisning til deres mørklødede 

udseende, ofte havde omtalt familien som en der ”ikke var som de andre”. Dna-testen 

bekræftede moderens fornemmelse og kunne afsløre, at bedstemoderens 

hemmelighedskræmmeri dækkede over hendes rødder i romafolket. En anden englænder 

skriver om sin far, at faren i kraft af sit lyse hår og blå øjne altid havde beskrevet sig som en 

nordisk type med vikingeaner. Så meget desto mere var sønnen overrasket over, at den 

genetiske sammensætning ikke viste nogen skandinaviske spor overhovedet. Tilsvarende 

overraskelse fik en amerikansk kvinde med afroamerikansk far og indiansk mor, da den 

genetiske undersøgelse viste, at hun var 87% europæere, 8% indianer og 5% afrikaner. Som 

hun udtrykte det, så tog oplysningerne om den sammensætning noget tid at bearbejde for 
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én, hvis identitet indtil da havde været tæt forbundet med at være en mørk afroamerikansk 

kvinde. 4     

 

Hvad der i forbindelse med projektet forekommer tankevækkende er, at dna-resultaterne ikke 

betvivles det mindste. Den videnskabelige sandhedsværdi af dna-forskningen og inddelingen 

af haplogrupperne skal da heller ikke betvivles her, blot er det værd at hæfte sig ved, at 

tilliden til genetikkens videnskabelige validitet i det 21. århundrede tilsyneladende står lige så 

stærkt som raceteoriens hierarkisering gjorde det i det 19. og 20. århundrede. Der hersker 

med andre ord stadig en udbredt tiltro til den viden videnskaben udleder af kroppen, ligesom 

der stadig er en tiltro, til at kroppen rummer en forklaring på vores rødder og ophav. Et andet 

konkret eksempel herpå kom i 2006 til udtryk, da danske og italienske forskere undersøgte, 

hvorvidt der kunne efterspores efterkommere af kimbrernes togt mod Rom omkring år 105 

før vores tidsregning, som Tacitus og Ebbe Kløvedal Reich skrev om. I den forbindelse blev 

der foretaget genetiske sammenligninger mellem nordjyske kimbrer, og hvad der blev 

antaget for at være italienske kimbrer. Undersøgelserne viste dog ingen genetisk forbindelse, 

der kunne bekræfte Tacitus’ beretning.5 

 

Når et projekt som ”The Human Family Tree” kan ses som en potentiel mulighed for en 

revitalisering af UNESCO’s enhedstanke skyldes det, at dets migrationshistorie ikke 

begrænser sig til en enkelt haplogruppe eller etnisk identitets historie, men omfatter hele 

”vores”, menneskehedens, historie. Som hos H.P. Steensby og Thorkild Gravlund går 

projektet tilbage til Cro magnon-manden og neandertalernes tid for at søge en forklaring på 

hvem vi er. Men hvor Steensby og Gravlund brugte disse fortidslevn til at argumentere for 

det danske folks homogenitet og autenticitet, benytter ”The Human Family Tree” levnene til 

dels at vise, hvor begrænset et geografisk område mennesket udspringer fra, dels hvor 

blandet menneskeslægten er. Som sådan sætter projektet en tyk streg under Steensbys 

tanke, som han dog selv forholdt sig noget inkonsekvent til, om, at der ikke kunne tales om 

rene mennesketyper, eftersom alle mennesketyper er ”bastardiserede”.  

 

Endvidere er det bemærkelsesværdigt, at ”The Human Family Tree” giver menneskets 

vandring en anden betydning end hvad der ellers har været comme il faut siden 

oplysningstiden. For Montesquieu og Rousseau var migration ensbetydende med 

nedbrydning af lokalbefolkningens kultur, evner og karaktertræk, ligesom der for de 

                                                      
4 “Migration stories”, National Geographic, lokaliseret d.10.12.2010, http://migration-

stories.nationalgeographic.com/all_stories/ 
5 Jf. Anders D. Børglum et al., “No Signature of Y Chromosomal Resemblance Between Possible 
Descendants of the Cimbri in Denmark and Northern Italy”,  America Journal of Physical anthropology, 
(2007): s. 274-284, lokaliseret d. 13.12.2010, http://vetinari.sitesled.com/cimbri.pdf 

http://migration-stories.nationalgeographic.com/all_stories/
http://migration-stories.nationalgeographic.com/all_stories/
http://vetinari.sitesled.com/cimbri.pdf
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udefrakommende var helbredsmæssige problemer forbundet med at befinde sig i et nyt miljø 

med en anden natur og et andet klima. Migrationens konsekvenser blev med Darwin 

yderligere skærpet, da han til fænomenet tilføjede termer som tilværelseskamp og 

overlevelse. Tilsvarende ræsonnement gav både H.P. Steensby, Thorkild Gravlund og Johs. 

V. Jensen udtryk for i deres overvejelser omkring migration og det danske folks 

karakteristika, når de talte om migrationen som en trussel mod det danske folks homogenitet 

og autenticitet. Der blev kort sagt ikke forventet noget positivt fra det udefrakommende.  

 

Men med ”The Human Family Tree”-projektet er der skabt en åbning for at ændre 

århundreders negative opfattelse af vandring og migration. Ligeledes synes der også at være 

skabt et videnskabeligt belæg for en nivellering af den stræben efter det autentiske og 

homogene, som gennem det 20 århundrede har præget nationale og kulturelle 

identitetsdannelser. Åbningen kommer sig af, at projektets søgen efter rødder ligeså meget 

bliver til en historie om fødder, idet vandringen og det at vi rummer flere steder i vores krop 

netop bliver menneskehedens fællesnævner. I takt med at menneskers gener kan fortælle en 

historie om vandring og bastardisering, er der dannet grundlag for at ophæve den 

modsætning mellem enhed og diversitet som den multikulturelle ideologi har baseret dens 

virke på, da det ikke synes at give nogen mening at tale om diversitet når alle mennesker har 

et sammenbragt geografisk og genetisk ophav. En tilsvarende opmærksomhed på 

vandringen som udgangspunkt for en form for fælles identitet, er i øvrigt ligeledes blevet 

påpeget i forskningsprojektet ”Euroidentities”. Her har man på baggrund af fortællinger 

indsamlet blandt immigranter med forskellige baggrund, søgt at afdække hvorvidt man ved at 

sammenholde de enkelte individers immigrationsfortælling kan tale om en fælles europæisk 

identitet.6  

 

Mens det er uvist hvorvidt sådanne projekter formår at udbrede en eller anden form for 

enhedstanke, så vidner initiativerne om, at diverse identiteter og samfundsmæssige 

kollektiver er foranderlige og osmotiske kategorier. Dog sætter kroppen, og ikke mindst når 

den udgør fundamentet for en identitet, stadig ganske tydelige grænser for hvor osmotisk en 

identitet kan være. Som de indledende eksempler med Coleman Silk og de ”blandede 

bolsjer” viste, indtager kroppen en central position når det kommer til ophav og 

identitetsspørgsmål. Hvor kroppen gennem racebegrebet tidligere blev tæt knyttet til et 

nationalt tilhørsforhold, er kroppen som social klassifikationskategori nu via 

multikulturalismens udlægninger af identitetsopfattelser ofte tæt koblet til en kulturel eller 

etnisk gruppering. Årsagen til denne sammenkobling skal findes i udbredelsen af etniske og 

                                                      
6 Euroidentities, lokaliseret d. 17.12.2010, http://www.qub.ac.uk/sites/Euroidentities/ 

http://www.qub.ac.uk/sites/Euroidentities/
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kulturelle identiteter, som med multikulturalismen tog fart i løbet af 1970-erne. Her blev især 

iscenesættelse af kroppen som et ”token”, eller et tegn, et vigtigt omdrejningspunkt, idet 

graden af autenticitet og ægthed i forhold til det identitetsmæssige tilhørsforhold blev søgt 

udtrykt gennem de ydre tegn kroppen kunne tilføres.7 I bestræbelserne på at udtrykke etnisk 

og kulturel autenticitet og særegenhed blev der således trukket på kroppens egenskab som 

et kommunikativt nulpunkt. Om end der sammenlignet med den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme var tale om et andet udgangspunkt og en anden hensigt, så betød det, at 

egenkroppens udformning og dens iscenesættelse forblev et vigtigt objekt som social 

klassificeringskategori indenfor rammerne af multikulturalismen.  

 

Så længe det multikulturelle tankesæt og dets tilhørende logik for iscenesættelse af kroppen 

sætter dagsordenen for hvordan etniske og kulturelle identiteter diskuteres, vil ”The Human 

Family Tree”-projektet sandsynligvis kun have en begrænset gennemslagskraft. I den 

sammenhæng forekommer en agitation for projektets enhedstanke yderligere vanskeliggjort 

ved, at der med haplogrupperne skal overbevises om et ophav og tilhørsforhold, som ikke er 

synligt for det blotte øje. Omvendt kunne der i denne svaghed måske ligge en vis styrke, idet 

resultaterne netop viser, at kroppen som token ikke altid rummer den historie man 

foranlediges til at tro eller mener at kunne aflæse. Skinnet kan med andre ord bedrage, 

sådan som det var tilfældet hos Coleman Silk. Men hvorvidt projektet vil kunne blotlægge 

dette ”synsbedrag” og gøre op med den værdiladning af de kropslige forskelligheder, som 

gennem århundreder har udgjort en omskiftelig men ikke desto mindre rød tråd i den 

europæiske social- og idehistorie, må tiden vise.   

 

I mellemtiden kan det fastslås, at selvom kroppen er sluppet ud af raceteoriernes 

hierarkiserende klassifikationskategorier og trods dna-forskningens redegørelse for vores 

fælles ophav, så fungerer den stadig som en vigtig social klassificeringskategori til 

bestemmelse af menneskers identitet og kulturelle tilhørsforhold. Funktionen som det tavse 

medie, der kommunikerer et ”os” og ”de andre”, er med andre ord ikke elimineret – blot 

indholdsbestemt ud fra et bredere socialt og kulturelt spektrum. Den udvidelse har som 

nævnt ikke ført til en større samfundsmæssig inklusion af kulturel diversitet, og som der 

følgende vil gives eksempler på, har der de seneste par år rejst sig en bred debat om 

multikulturalismens rolle som det idemæssige grundlag til at fremme integration og 

samhørighed.  

 

                                                      
7 Jf. Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt, (2008), s. 286-289. 
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Ud fra en dansk kontekst har blandt andre kulturforskeren Kasper Støvring (1973-) 

argumenteret for, at multikulturalismen som ideologi gør det muligt for ekstreme religiøse 

kræfter, hvormed han primært mener islam, at underminere det danske samfunds 

sammenhængskraft. Her er Støvring på linje med til dels oplysningsfilosofferne, men særligt 

Gravlund, når han betragter sammenhængskraften som et sæt værdier, normer og 

adfærdsmønstre, der ligger funderet i en national kultur, skabt på baggrund af århundredes 

bearbejdning af en altovervejende homogen dansk kultur. Multikulturalismens underminering 

viser sig eksempelvis, når den nationale kulturs indforståede opfattelse af hvordan man 

omgås hinanden, gebærder og organiserer sig på i det offentlige rum stilles til diskussion. 

Således ser Støvring diskussioner om kønsopdelt badeforhold i svømmehallerne, maden der 

tilbydes i de offentlige institutioner, bederum i offentlige bygninger etc. som udtryk for, at den 

nationale kulturs sammenhængskraft er under pres fra udefrakommende kulturer. Støvring 

nærer i den sammenhæng heller ingen tillid til de politiske intentioner om at udvikle et 

fredeligt flerkulturelt samfund, da den social ingeniørkunst efter hans overbevisning ikke kan 

opveje de problemer og konfrontationer som udspringer af fundamentale kulturforskelle.8 At 

Støvring er på linje med tidligere tiders fremstilling af det udefrakommende som værende en 

trussel mod det bestående samfund, understreges endvidere når han betegner 

multikulturalismens ligestilling af kulturers værdier og normer, som ”en gift for et 

tillidssamfund”, der, hvis den uhindret for lov til at forsætte, med tiden vil ”betyde døden for 

de vestlige samfund.”9  

 

Som det var tilfældet hos Gravlund giver også Støvring indtryk af at lade sine samtids- og 

fremtidsperspektiver lede af et sæt idealiserede billeder af fortiden, når han baserer sin kritik 

på en præmis om den danske nationalkultur som værende en historisk udviklet organisme 

med en altovervejende fast og homogen sammensætning. I Støvrings optik ses der bort fra 

den danske flerkulturelle og flersproglige historie – i hvert fald for så vidt at den ikke nævnes 

med et ord – og derved ser han bort fra, at den nationale kulturs værdier og homogenitet 

som han henviser til, tager udgangspunkt i 1864 og set i et historisk perspektiv altså er af 

forholdsvis nyere dato. På den baggrund forekommer hans brug af historien noget eklektisk 

og primært som et redskab, der skal understøtte hans kritik af de udfordringer det 

flerkulturelle samfunds foranderlighed stiller den nationale kultur og dens institutioner.  

 

Som en reaktion på Tysklands integrationsproblemer kom det til en tilsvarende kritik af 

multikulturalismens ligestilling af kulturer, da den tyske forbundskansler Angela Merkel 

(1954-) i 2010 erklærede, at multikulturalismens ide om kulturernes harmoniske 

                                                      
8 Kasper Støvring, Sammenhængskraft, (København: Gyldendal, 2010), s. 129-137. 
9
 Ibid., s. 151 



148 
 

sameksistens var en stor fejltagelse.10 Merkel undlod ved den lejlighed at konkretisere dens 

fejlslag, ligesom hun heller ikke fremstillede et alternativt løsningsforslag til de kulturelt 

betingede problemstillinger.  

 

Det gjorde til gengæld det engelske tidsskrift Prospect Magazine, som i et temanummer, 

ligeledes i 2010, satte den multikulturalistiske ideologis problemstillinger i fokus. I den 

forbindelse blev opmærksomheden rettet mod offerrollen, som ligger mere eller mindre 

implicit i multikulturalismens politisk korrekte tilgang til minoritetsspørgsmål. Nærmest som 

en genfortælling af historien om Coleman Silk lød kritikken, at offerrollen fastlåser minoriteter 

i en forestilling om, at fysisk anderledeshed er ensbetydende med at være offer for 

majoritetens undertrykkelse. Ræsonnementet har ikke kun været fremført af 

minoritetsgrupper, men har også haft stor udbredelse blandt repræsentanter fra 

majoritetskulturen. Eksempelvis er det kommet til udtryk, når eksperter og offentlige 

institutioner har søgt en forklaring på, hvorfor der er en overrepræsentation af børn med 

indvandrerbaggrund, som klarer sig dårligt i skolen. Her lyder svaret ofte, at problemet ikke 

bunder i børnenes evner eller kulturelle baggrund, men derimod i lærernes diskriminerende 

behandling af børnene. Netop den forklaring fremføres som et eksempel på, hvordan 

multikulturalismens tankesæt skaber flere problemer end den løser, når dens logik nærmest 

per automatik gør minoritetsgruppers børn til ofre for institutionel racisme. Problemet ved på 

den måde at behandle minoritetsgrupper som ofre er, at det øger chancen for at de før eller 

siden også vil opfatte sig som sådan. Dermed styrkes deres antagelse af, at de holdes uden 

for majoritetskulturens system og samfund, ligesom det fjerner forældrenes ansvar for 

børnenes skolegang såvel som børnenes incitament til at uddanne sig.11  

 

I forlængelse heraf er der blevet argumenteret for, at det ikke længere giver mening at tale 

om institutionel racisme i de offentlige engelske institutioner, da personalesammensætningen 

i vid udstrækning afspejler samfundets mangfoldighed. Når diversitet i forhold til race, 

kropsudformning og kulturelle karakteristika er blevet almindeliggjort indenfor de offentlige 

institutioner, er der også grund til at antage, at diverse forskelle spiller en stadig mindre rolle i 

forhold til institutionernes behandling af det enkelte individ. Til at fremme den udvikling 

yderligere, udgør den multikulturalistiske ideologi imidlertid en hæmsko, da den i stedet for at 

hjælpe minoriteter fastlåser dem i deres sociale vadested ved at forklare manglende social 

mobilitet med undertrykkelse og samfundsmæssig udelukkelse som følge af deres 

                                                      
10  Jf. Tarek Omar, “Merkel erklærer multikulturalismen for død”, Politiken, d. 18.10.2010. 
11

 Jf. Tony Sewell, “Master class in victimhood”, Prospect Magazine, Oct. 2010, Issue 175, (2010): s. 33-34. 
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anderledeshed.12 På den baggrund kunne der peges på, at det er takket være 

multikulturalismen, at modsætninger og problemstillinger mellem samfundets grupperinger er 

tæt forbundet med øjet og kroppen - altså de visuelle forskelle.  

 

Samme problemstilling henviste den engelske premierminister David Cameron (1966-) 

implicit til, da han i februar 2011 i en tale fokuserede på terrorisme, ekstremisme og forholdet 

mellem islam og den vestlige verden. Heri pegede han i lighed med sin tyske kollega Merkel 

på multikulturalismens fejlslagne kurs, når han argumenterede for, at multikulturalismen 

havde fordret til segregation og fundamentalisme frem for integration af samfundets kulturelle 

identiteter. Ved den lejlighed antydede han, at kroppens udformning havde sat rammer for 

hvilken kritik der blev rettet mod de forskellige samfundsgrupper. Således var det ifølge 

Cameron uproblematisk at fordømme en hvid, højreradikal fascists synspunkter, men en 

tilsvarende fordømmelse af radikale udsagn fra en ikke-hvid var derimod forbundet med en 

vis tilbageholdenhed endsige frygt. Frygten havde efter hans opfattelse ført til for få og for 

vage fordømmelser af overgreb mod kvinders rettigheder indenfor visse samfundsgrupper, 

hvilket han opfattede som et udtryk for, at det engelske samfund havde givet køb på 

fundamentale demokratiske værdier. Som modtræk til diversitetens opløsning af 

sammenhørighed og værdier var det ifølge Cameron derfor nødvendigt at skabe; ”a clear 

sense of shared national identity that is open to everyone.”13 

 

Når Cameron i sin kritik af de multikulturelle problemstillinger ikke sætter tingene 

unødvendigt på spidsen, siger hans forsigtighed noget om hvor følsom debatten er. Af 

samme årsag kan det også forekomme lidt uklart, hvad hans egentlige anke mod den 

multikulturelle ide er. Men ser man på hans udsagn om udeblivende reaktioner på rabiate 

handlinger og udtalelser, kunne det tolkes som et udtryk for, at multikulturalismen har gjort 

kroppens udformning til et afgørende omdrejningspunkt for det enkelte individs deltagelse i 

en demokratisk diskussion af almene samfundsforhold. Om end han ikke siger det direkte, så 

forstås det, at kroppens udformning sætter nogle grænser, for hvem der kan sige hvad, for 

hvem der kan kritiseres for rabiate synspunkter og hvem der ikke kan. Det er muligt, at 

Cameron har en pointe når det gælder forholdet mellem kroppens udformning og 

manøvrerummet for offentlige udtalelser. Men ser man talen i dens helhed, må Camerons 

grundlæggende kritik af migration og mangfoldighed dog samtidig siges at ligge på linje med 

                                                      
12 Jf. Munira Mirza, “Rethinking race”, Prospect Magazine, Oct. 2010, Issue 175, (2010): s. 31-32; Mike 
Phillips, “How Multiculturalism fails immigrants”, Prospect Magazine, 22.09.2010, lokaliseret d. 
14.12.2010, http://www.prospectmagazine.co.uk/2010/09/how-multiculturalism-fails-immigrants 
13 David Cameron, “PM’s speech at Munich Security Conference”, lokaliseret d. 05/02-2011,  
http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-
security-conference-60293 
 

http://www.prospectmagazine.co.uk/2010/09/how-multiculturalism-fails-immigrants/
http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-security-conference-60293
http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-security-conference-60293
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tidligere tiders opfattelse af det udefrakommende som værende en potentiel trussel mod den 

”oprindelige” befolkning og det bestående samfund. 

 

I det perspektiv synes der i kritikken af multikulturalismen at vise sig en pendant til den 

”orden – grænseoverskridelse – kaos – genetablering af orden”-cyklus, som blev nævnt i 

forbindelse med kildernes forhold til de idealiserede forestillinger af det traditionelle samfund 

og den moderne samfundsudvikling. Også i kritikken af multikulturalismen fornemmes en 

opfattelse af perioden inden multikulturalismens gennembrud som værende en periode, hvor 

et homogent og sammenhængende samfund var præget af social ro og orden. Kaos opstod, 

da migrationen forøgede samfundets kulturelle minoriteter, der efterfølgende med 

multikulturalismen krævede anerkendelse og rettigheder. Nu er det så, at den nationale 

identitet betragtes som midlet, hvormed minoritetskulturer skal assimileres for herved at 

genetablere en form for orden i al diversiteten. 

 

I lyset af den konsensus der hersker omkring den skeptiske opfattelse af migration og 

mangfoldighed, må det være på sin plads at spørge, hvorvidt den til tider heftige kritik af 

multikulturalismens tankesæt kan siges at være berettiget. Hvis man ser UNESCO’s 

oprindelige kulturrelativistiske tanker om opfattelser og vurderinger af kulturforskelle som 

grundlaget for multikulturalismen, så var der som udgangspunkt ikke tale om et tankesæt, 

der var skabt til at integrere kulturelle modsætninger. Snarere var der tale om et tankesæt 

der, som konsekvens af de nationale kræfters hierarkiserende og ekskluderende tendenser, 

var tænkt som et udgangspunkt for, hvordan mødet og formidling af mødet med det 

fremmede kunne afvikles fredeligt og ligeværdigt. Hertil opstillede UNESCO en række 

kriterier for, hvordan det fremmede kunne præsenteres og beskrives. Disse kriterier, som 

siden hen dannede grundlaget for multikulturalismen, tog udgangspunkt i den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes klassificeringskategoriers beskrivelser af det 

fremmede. Og måske er dét en af de væsentligste årsager til flere af de problemstillinger, 

som er fulgt i kølvandet på multikulturalismens udbredelse.  

 

For med den baggrund blev multikulturalismens tankesæt konstrueret til at beskytte de 

kulturer, der på den ene eller anden måde havde ligget under for kategoriernes logik. 

Hermed havnede man i Goffmans førnævnte afhængighedsforhold mellem den 

stigmatiserede og den stigmatiserende, hvor den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

klassificeringskategorier blev fundamentet for diverse minoriteters identitetsdannelse. Derfor 

har det også for minoriteterne været tilsvarende vanskeligere at opgive den 

nationalvidenskabelige forståelsesrammes kategorier, da det ville være ensbetydende med 

at opgive offerrollen og den tilhørende identitet – sådan som Coleman Silk gjorde det.  
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Hvorvidt det forholder sig sådan indenfor de enkelte minoriteter, forelægger der her ikke 

noget kildemæssigt belæg for at be- eller afkræfte. Ikke desto mindre synes det, som det 

fremgår af Ruth Modans (1966-) ovenstående citat, uomtvisteligt, at offerrollen til stadighed 

har en betydelig integrerende tiltrækningskraft indenfor de enkelte minoriteter – og måske 

sågar også blandt samfundets majoritetsgruppe. Det indtryk kan man i hvert fald få, hvis man 

følger Camerons formodning om, at kroppens udformning spiller en indflydelse på 

majoritetsbefolkningen tilbageholdenhed med kritik af minoriteters kulturelle sædvaner. Som 

sådan nægtes majoriteten ikke retten til at benytte sig af ytringsfriheden, og i den forstand 

kan de ikke siges at være undertrykte, men eftersom de afstår sig retten til at ytre sig af frygt 

for eventuelle repressalier fra minoriteter bliver majoriteten et ”allerede-offer”. Følger man det 

ræsonnement kan kroppen i multikulturalismens optik altså siges at være blevet et symbol på 

individets og minoritetens lidelser såvel som for majoritetens frygt. Kroppens funktion som 

udgangspunkt for individets placering i samfund er således ingenlunde blevet mindre i takt 

med, at samfundet går i retning af stadig større diversitet og mangfoldighed. Snarere synes 

der med multikulturalismens ideologi at være fremkommet en magt til at definere 

menneskets forskelligheder, der i flere tilfælde kan minde om det undertrykkende 

formynderskab overfor det enkelte individ, som religionen udøvede før oplysningstankernes 

gennembrud.14 

 

På den baggrund er det problematiske ved multikulturalismen, at den som ide har vist sig 

særligt egnet til at skabe ofre og som sådan er ideologien vel også oftest blevet brugt. 

Offerrollen har som et identitetsskabende omdrejningspunkt vist sig så velegnet, at der i 

kulturernes kamp ikke har været levnet nogen nævneværdig plads til den universelle 

opfattelse af mennesket som UNESCO i første instans slog til lyd for. Den universelle 

menneskeopfattelses ringe betydning i en samfundsmæssig integration af samfundets 

diversitet ses ligeledes i den engelske premierministers opråb om behovet for at frembringe 

en ”clear shared identity”. Når der fra højeste politiske sted udtrykkes et sådant behov for en 

tydelig fælles identitet kan det altså ses som en konsekvens af, at multikulturalismen ikke har 

kunnet udgøre et alternativ til den nationalvidenskabelige forståelsesrammes 

klassificeringskategorier. Tværtimod synes disse kategorier at have legitimeret fundamentet 

for efterkrigstidens identitetsdannelser, hvorfor kroppen som formidler af identitet, kultur og 

ophav er forblevet nogenlunde den samme gennem det 20. århundrede.  

 

                                                      
14 Jf. Tzvetan Todorov, (2011). 
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I det afsluttende kapitel, ”Fin de siècle”, sammenligner Henrik Jensen i Ofrets århundrede det 

moderne storbymenneske med De tre aber – ikke se, ikke høre, ikke tale. Ifølge Jensen 

værdiger storbymennesker ikke hinanden et blik af ængstelighed for at tiltrække sig ”de 

andres” truende opmærksomhed. Som potentielt offer vælger storbymennesket derfor ikke at 

tale, ikke at høre, ikke at se, alt imens der holdes et vågent øje med alt og alle.15 Synet og 

det synlige er med andre ord forbundet med en potentiel risiko, som det moderne 

storbymenneske dagligt forholder sig til – ikke mindst i forhold til konfrontationer med 

kulturelle undertoner. Om disse ville aftage i styrke, hvis kroppen blev frigjort fra denne 

formidlingsfunktion, kan der selvsagt kun gisnes om. Dog giver historien om Lucca, 

hovedpersonen i Jens-Christian Grøndahls (1959-) roman af samme navn, et bud på, hvad 

der kunne ske, hvis kroppens funktion som visuel medspiller i mødet med det fremmede blev 

sat ud af drift. Som Lucca konstaterer, blev mødet med den fremmede radikalt ændret, efter 

hun mistede synet, da hun som blind ikke havde synet som en irriterende og fordomsfuld 

medspiller i mødet med den anden. Om den andens hår var mørkt eller lyst, om øjnene var 

brune eller blå eller om vedkommende var midt i en afmørkning eller formørkningsproces, 

var for den blinde Lucca ligegyldigt. Som blind kunne hun ikke længere aflæse og dermed 

klassificere ”den anden” inden en samtale var gået i gang.  

 

Set i det lys rummer historien om Lucca en historie om, hvordan hun med tabet af synet 

mistede evnen til at bruge kroppen som en social klassificeringskategori. Med det tab havde 

hun heller ikke længere forudsætningerne for at kunne skabe diskrepans mellem den andens 

virtuelle og reelle identitet. Dermed kom kroppen ikke til at stå i vejen for hendes åbenhed og 

tillid til den anden, og uden kroppen som et potentielt mistillidsvækkende medie var hun 

nødsaget til at forlade sig på den andens ord og troen på dennes bedste intentioner.  

 

Underlagt multikulturalismens relativistiske tankesæt har ordene ligesom enhedstanken haft 

svært ved at hamle op med kroppens visuelle kommunikative gennemslagskraft. Som det var 

tilfældet for den seende Lucca, bunder det multikulturelle samfunds identitets- og 

kulturproblematikker ved flere tilfælde i, at budskaber kan formidles og fortolkes gennem 

kroppen, uden at der er faldet et ord. Således kan kroppens udformning og iscenesættelse i 

det offentlige rum tavst tydeliggøre og håndgribeliggøre forskelle, hvorved enkelte synlige 

elementer tilskrives en symbolsk betydning. Også i den sammenhæng synes forholdet 

mellem den virtuelle og reelle identitet at være på spil, når det gælder fortolkninger og 

formidling af kroppens fremmedhed. Den reelle formidling ses når en gruppe eller et individ 

aktivt udtrykker en identitet gennem kroppen, og har vist sig når de forskellige grupperinger 

                                                      
15 Henrik Jensen, (2007), s. 367. 
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med henvisning til en kulturel identitet har inddraget kroppen i den danske debat om blandt 

andet tørklæder og svinekødskvotienter i offentlige køkkener. Omvendt gør der sig en virtuel 

fortolkning af kroppen gældende, når individet på grund af sin krop tilskrives en særlig 

identitet – som for eksempel når børn med forskellig hudfarve betegnes som ”blandede 

bolsjer”. 

 

Uanset hvilken variant der bringes på banen, så refereres der med kroppen til det enkelte 

individs levevis, hvorved det uvilkårligt kommer til en problematisering af aspekter som udgør 

en del eller flere dele af det enkelte individs fundamentale levegrundlag. Dette gør 

kropskulturelle aspekter til særdeles følsomme emner i den offentlige debat, idet et udfald 

mod bare én enkel kulturel betinget kropsprægning eller kropslig iscenesættelse ofte vil blive 

anset som et udfald mod en hel kulturel identitets eksistensgrundlag. Udfald hvor som nævnt 

indledningsvist især kvindernes position udsættes for at ramme et ”dobbelt glasloft”, når de 

skal forsøge at balancere mellem de divergerende kropsopfattelser majoritets- og 

minoritetskulturen foreskriver. 

 

Sagt med andre ord så lader vi os i nutidens multikulturelle samfund ofte lede som aflede af 

den krop vi ser i det offentlige rum – kun sjældent er vi, som den blinde Lucca, alene henvist 

til ordene og troen på den fremmedes gode intentioner. Til trods for at der er kommet en 

større og bredere accept i forhold til kroppens funktion som social klassificeringskategori, så 

har den nationalvidenskabelige forståelsesrammes logik sammen med efterkrigstidens 

kulturelle identiteters iscenesættelse af kroppen udgjort en tung hæmsko for den smidighed, 

åbenhed og harmoni, som blandt andet UNESCO forsøgte at skabe fundamentet for. Med 

inspiration fra Grøndahls fortælling om Lucca kunne det måske endda siges, at hæmskoen 

har påvirket kroppens funktion som det passive og tavse kommunikationsmedie i sådan en 

grad, at det er blevet stadig vanskeligere for os at møde det fremmede med lukkede øjne og 

åbent sind.    

  


