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Fremmede kroppe: En undersøgelse af kroppens rolle som social klassificeringskategori 

belyst gennem litterære og videnskabelige tekster fra det 20. århundrede. 

 

Der gives indledningsvis en række eksempler på hvordan det fremmede gennem det 20. 

århundrede har givet inspiration til diverse skønlitterære værker samt anledning til adskillige 

samfundsmæssige debatter. Eksemplerne viser, hvordan kroppen i forskellige kontekster er 

blevet benyttet som indikator for en bestemmelse af menneskers ophav, identitet og 

tilhørsforhold. Denne legemliggørelse af det fremmede fremstår nærmest som en selvfølge, 

hvorfor der kun sjældent overvejes, hvad der ligger til grund for disse klassifikationer. Den 

selvfølge leder frem til spørgsmålet om hvilke ideer, der ligger til grund for kroppens funktion 

som social klassificeringskategori. 

 

I Kapitel 2 gives der en teoretisk tilgang til kroppens funktion som social og kulturel 

klassificeringskategori. Der redegøres for hvordan kroppen analytisk kan anskues som en 

social krop, forstået som en sammensætning af en ”egenkrop”, der henviser til den fysiske 

og essentielle krop, samt en konstruktionskrop, der henviser til egenkroppens 

iscenesættelse. Egenkroppens essentielle karakter betyder endvidere, at kroppen kan 

betragtes som et nulpunkt for menneskets væren og tilstedeværelse såvel som den er det 

primære medie i en kommunikativ forbindelse mellem mennesker. Med 

konstruktionskroppens iscenesættende element bliver egenkroppen imidlertid åben for 

prægning og fortolkning. Set i et kommunikativt perspektiv betyder det, at kroppen på en og 

samme tid kan være modtager og afsender.  

 

En lignende funktion er blevet belyst af den canadiske sociolog Erving Goffmans 

undersøgelser af reaktioner på fysiske handikap. Goffman fastslår, at et stigma opstår i det 

øjeblik et individ eller et samfund møder mennesker, der falder udenfor den 

samfundsmæssigt gældende kropsnormalitet. Hermed bliver kroppen et tegn og en formidler 

af identitet, men i aflæsningen af de kropslige forskelle ligger der ofte en diskrepans mellem 

den virtuelle identitet, som individet tilskrives ud fra en umiddelbar iagttagelse, og den reelle 

identitet som individet tillægger sig selv. I Goffmans optik er det problematiske heri, at 

diskrepansen aldrig falder ud til afvigerens fordel, tværtom gælder det at jo større 

synligheden af den fysiske afvigelse er, jo større bliver også stigmatiseringen. 
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Netop de samfundsmæssigt gældende normalitetsparametre er centrale i antropologen Mary 

Douglas’ studier af opfattelser af renhed og urenhed. Ifølge Douglas er der i forskellige 

samfund en stærk vilje til at skabe forbindelse mellem et samfunds kulturelle tankesæt og en 

materie, hvorved samfundets sociale grænser og normer lader sig afspejle i et 

samfundsmæssigt gældende syn på kroppens udformning og funktion. Forbindelsen mellem 

en materie og de sociokulturelle baggrunde er ligeledes blevet fremhævet af sociologen 

Henrik Dahl, der påpeger, at vi grundlæggende tænker i materielle overflader. Gennem 

overfladerne klassificeres objekter og mennesker i diverse sociale og kulturelle kategorier, 

ifølge Dahl, på baggrund af aflæserens sociale habitus. 

 

I det lys kan kroppen betragtes som en overflade, der både kan udtrykke og aflæses som en 

materialisering af en ide baseret på et givent socialt og kulturelt tankesæt. Det betyder, at 

både fremmedhed og kroppen må undersøges i forhold til de samfundsmæssige rammer de 

agerer i og bliver beskrevet ud fra. Kapitel 3 ser derfor på hvilke samfundsmæssige og 

mentale strømninger, der har øvet indflydelse på kroppens rolle som klassificeringskategori 

og formidler af tilhørsforhold. 

 

Kapitel 3 tager udgangspunkt i Aristoteles, som så vidt vides var den første til at klassificere 

naturens planter og væsener. Det var Aristoteles’ opfattelse, at naturen var indrettet efter en 

guddommelig tilrettelagt orden og derfor udformet til at tjene bestemte formål. Alt efter formål 

var mennesker og dyrs egenskaber og karakterer endvidere betinget af et balanceforhold 

mellem de fire grundelementer, jord, luft, ild og vand, og de fire kardinalvæsker, blod, slim, 

gul og sort galde. Gennem middelalderen støttede denne naturopfattelse kirkens 

verdensbillede, hvorfor gyldigheden af Aristoteles’ naturopfattelse holdt helt frem til 

renæssancen. I løbet af det 16. og 17. århundrede kom det til en række naturvidenskabelige 

landvindinger, der førte til en mere mekanisk kropsopfattelse, som satte spørgsmålstegn ved 

kirkens verdensbillede og den aristoteliske naturopfattelse.  

 

I det 18. århundrede kom der som følge af de europæiske opdagelsesrejser og 

koloniseringer til flere møder med andre mennesker og kulturer. Erfaringerne inspirerede 

oplysningsfilosoffer som Montesquieu og Rousseau til en række overvejelser om hvad der 

forårsagede kulturelle og karaktermæssige forskelle. Hertil tog de udgangspunktpunkt i 

forskellige teorier om klimaets indflydelse på menneskets karakter og levevis. På den 

baggrund lød deres ræsonnement, at naturen havde skabt og formet mennesket til at leve de 

steder det nu engang befandt sig. I forlængelse heraf ræsonnerede de blandt andet, at 

europæernes helbredsmæssige problemer i kolonierne skyldtes, at de ikke var skabt til at 

leve i de fremmede miljøer.  
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Udover at det fremmede var en ukendt og til tider farlig medspiller, så det fremmede også 

anderledes ud. Det fik den svenske biolog Carolus Linneaues, også kendt som Carl von 

Linné, til i 1758 at foretage en kategorisering af klodens mennesker i form af en faktuel 

kortlægning af de fysiske karakteristika som kendetegnede forskellige geografiske områder. 

Linnés kategorier blev i 1795 videreudviklet af den tyske naturvidenskabsmand J.F. 

Blumenbach, som tilførte kategorierne et hierarkiserende element i form af en æstetisk 

målestok, hvori europæerne blev fremstillet som den smukkeste race. 

 

Disse kategoriseringer stemte fint overnes med den positivistiske videnskabs krav om 

målbarlighed, som for alvor slog igennem i løbet af det 19. århundrede, men 

klassificeringerne fik først for alvor dynamik, da de i sidste halvdel af århundredet blev 

sammenkoblet med Charles Darwins udviklingslære. Dynamikken opstod ved, at dyr og 

menneskers udformning blev set som resultatet af en tilpasning til naturen, hvorved den 

bedste egnede ville overleve. Hermed blev der lagt tryk på tilpasningens kampbetonede og 

hierarkiserende element, som kunne forklare og understøtte kategoriseringerne. Den 

smukkeste race blev nu også den højst udviklede. 

 

Ligeledes i løbet af det 19. århundrede fik de naturvidenskabelige kategoriseringer en 

yderligere dimension, da nationalismens fællesskabsdannelser baseret på sprog og kultur 

brød igennem. For den danske nationale identitets vedkommende blev det hovedsageligt 

bondekulturen, der gennem en række idealiserede billeder af bondesamfundet, udgjorde 

grundlaget for konstruktionen af en dansk identitet. Som sådan var nationalismen en 

bevidsthedsmæssig pendant til videnskabens fysiske klassificeringskategorier, men hvor 

naturvidenskabens kategoriseringer var baseret på rationelle og fysiske målinger, var 

nationalismens kategorier af en mere åndelig, emotionel og ikke synlig karakter. 

 

En tilsvarende dobbelthed kom til at gøre sig gældende i forhold til kroppen og det 

fremmede. Eftersom mødet med det fremmede blev anset som en potentiel 

overlevelseskamp skulle kroppen både beskytte og beskyttes. I denne vekselvirkning mellem 

risiko og tillid blev kroppen objekt for en umiddelbar skelnen mellem det velkendte og det 

fremmede, hvad der fra midten af 1800-tallet gjorde kroppen til omdrejningspunkt i 

fremkomsten af en ”civil uopmærksomhed”. Civil uopmærksomhed henviser til den 

omstændighed, at individer, der falder indenfor den samfundsmæssige kropsnormalitet 

fremstår som velkendte og derfor tilskrives en så tilpas stor grad af social sikkerhed, at det 

omgivende samfund ikke tildeler dem fuld opmærksomhed. Derimod vil individer med et 

kropsligt stigma fremstår som afvigende og anderledes, tiltrække det omgivende samfunds 
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opmærksomhed, da deres afvigende fremtoning vil kunne anses som en potentiel risiko for 

samfundets sikkerhed, stabilitet og normalitetsparametre.  

 

Trods fundamentale modsætninger fandt videnskaben og det nationale hermed et fælles 

interesseområde i kategoriseringen af anderledes og fremmede mennesker. I denne 

sammensmeltning af interesser blev kroppen omdrejningspunktet for den nationale identitets 

autentiske, indadvendte og trygge fællesskabsfølelse, mens den af videnskaben blev 

inddraget i forbindelse med fremstillinger af en prognostisk fornuft baseret på en målbar og 

hierarkisk inddeling af mennesker og samfund.  

 

Ud fra denne historiske gennemgang fremstilles i kapitel 4 projektets tese som går på, at det 

fra slutningen af 1800-tallet blev muligt at basere en civil uopmærksomhed og tilhørende 

kropslig klassificering af det fremmede på baggrund af en sammenhængende videnskabelig 

og national optik. En optik hvori deres fundamentale modsætninger fandt en så stor grad af 

kompatibilitet, at de kan siges at have udgjort en nationalvidenskabelig forståelsesramme til 

klassificering af det fremmede. Med den ramme fik kroppen som social 

klassificeringskategori både fasthed og fleksibilitet når det gjaldt aflæsning af menneskets 

nationale tilhørsforhold, udviklingsstadie samt fysiske og intellektuelle kapacitet.  

 

Denne tese forfølges gennem en række nedslag i tekster fra den danske antropologiske 

videnskab, samt rejselitteratur og folkloristiske værker. Analytisk bliver kilderne belyst med 

udgangspunkt i de svenske etnologer Billy Ehns og Orvar Löfgrens kulturanalytiske 

søgeliste. På baggrund af tematiseringskategorierne kaos vs. orden, natur vs. kultur, 

samfund vs. det sociale landskab afdækker analysen af kilderne, hvordan den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme har dannet grundlaget for en række dikotomier, der 

gjorde det muligt at kropsliggøre det danske overfor det fremmede. 

 

Kapitel 5 indeholder en konkretisering af de modsætninger, der lå i forholdet mellem den 

moderne videnskab, og særligt Darwins teorier og det nationale. Modsætningerne var særligt 

udtalte i en dansk kontekst, idet Danmark gennem det 19 århundrede territorialt blev markant 

reduceret. Filosoffen Harald Høffding foretog en række filosofiske tilpasninger i sin 

fortolkning af Darwins værker, hvorved han skabte syntese mellem de videnskabelige og 

nationale tankesæt. Eksempelvis understregede han, at territorial afgrænsning ikke 

nødvendigvis var ensbetydende med at være en svag kultur, snarere tværtimod. I stedet for 

at frygte en eliminering af landet skulle Danmark blot lære at navigere som en småstat i den 

nye verdensorden. 
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Sammensmeltningen af nationale og videnskabelige interesser fik stor betydning for 

kroppen. Det traumatiske nederlag til Tyskland i 1864 havde vist, at kroppen både skulle 

beskytte og beskyttes mod omverdens risici. Derfor skulle befolkningens fysiske parathed 

optimeres, hvilket førte til landsomfattende oprettelse af gymnastik- skytte- og 

idrætsforeninger. Her gik den fysiske træning ud fra principperne af den såkaldte ”svenske 

gymnastik”, som var legemsøvelser baseret på videnskabelige undersøgelser af kroppens 

bevægelser. Udover det fysiske aspekt blev idrætsforeningerne ydermere et middel til at 

udbrede bevidstheden om den nationale identitet til den brede befolkning.  

 

Eftersom kroppen skulle efterleve de videnskabelige parametre og den nationale identitets 

idealer, blev den også underlagt de modsætningsforhold som prægede den 

nationalvidenskabelige forståelsesramme. Det forhold kommer i kilderne til udtryk i de 

forskellige klassificeringer af det fremmede og det danske. Således belyses det, at 

modsætningerne med kroppens mellemkomst fik en fleksibilitet og syntese, som den 

Høffding fik frembragt ved at afstemme naturvidenskabens og den nationale identitets 

modsætninger. Indenfor den nationalvidenskabelige forståelsesramme, blev det rette 

udseende, den rette kropsbeherskelse, tilknytning til bondesamfundet samt tilknytningen til et 

bestemt geografisk område, korresponderende parametre for mennesker og samfunds 

indplacering i racehierarkiet. Dette belyses i kapitlerne 6 og 7. 

 

Kapitel 6 viser hvordan der med udgangspunkt i de nationale idealforestillinger af bonden og 

bondesamfundet blev koblet en kropsudformning til den nationale identitet. En analyse af 

geografen H. P. Steensbys antropologiske undersøgelser af det danske folk, viser hvordan 

man indenfor den antropologiske videnskab bestræbte sig på at finde det danske urfolk. 

Blandt de antropologiske pionerer blev det antaget, at de mest rene eksempler på urfolkets 

efterkommere skulle forefindes blandt landbefolkning samt at de ville være karakteriseret ved 

en kropslig ren, lys, høj og forholdsvis ensartet udformning. Bag undersøgelserne lå en 

forestilling om, at landbosamfundet i kraft af dets afsondrede beliggenhed ikke havde været i 

berøring med udefrakommende og derfor måtte det være her, at efterkommerne måtte kunne 

forefindes.  

 

Tilsvarende forestillinger om landbosamfundet og bonden som kilde for det rene, autentiske 

danske folk belyses ligeledes ud fra tekster af forfatteren Thorkild Gravlund. Afgørende for 

”folkekarakteren” var ifølge Gravlund forankringen i en hjemstavn, som han mente dannede 

livsgrundlaget for et folk. Imidlertid varierede hjemstavnenes landskaber og på tilsvarende vis 

mente han også at kunne spore karakterforskelle blandt de danske egnstyper. Forskellene 
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var dog aldrig større end at der på grund af den fælles lokalforandring ville skabe en tavs 

”folkevilje”, som var et fælles grundlag i den danske folks folkekarakter.  

 

Gravlund fandt, at folkekarakteren kom stærkest til udtryk blandt bondebefolkningen, hvor 

tilknytningen til jorden havde påvirket samfundsudvikling så den var forløbet i 

overensstemmelse med natur og kultur, folkets karakter og traditioner. Yderligere leverede 

folkekarakteren også et sæt fordomme, der ved valg af partner vil indtræde som drifter til at 

sikre videreførelsen af en smuk, sund, legemlig og åndelig veldannet slægt. 

 

Steensby og Gravlund var begge overbeviste om det autentiske danske bondefolks mentale 

og fysiske styrke, men styrken var ikke stærkere end at de så den truet fra blandt andet den 

sydfra kommende migration, urbanisering og mekanisering af landbruget. På den baggrund 

baserede de deres fremstillinger af det danske og det fremmede på dikotomier som land-by, 

nord-syd, lys-mørk, indefra-udefra, harmoni-disharmoni. 

 

Kapitel 7 viser hvordan forfatteren Johs. V. Jensen og antropologen Kaj Birket-Smith indtog 

en mere udadvendt tilgangsvinkel, når de benyttede det fremmede som spejlbillede til 

fremstillingen og identifikation af det danske folk og dets karakteristika. Til forskel fra 

Gravlund og Steensby var Johs. V. Jensen og Birket-Smith forankret i det moderne samfund 

og dets materielle verden. I deres optik var bondekulturen og bondesamfundet selve 

grundlaget for denne udvikling, og derfor også en grundlæggende målestok for en 

sammenligning af forskellige samfund. Endvidere antog de, at forankringen i bondekulturen 

gav sig udslag i en fysisk og mental beherskelse af de teknisk og urbane muligheder det 

moderne samfund bød på. Hvor Steensby og i særdeleshed Gravlund anså byen som 

hovedårsagen til udvandingen af den oprindelige landbefolkning, anså Kaj Birket-Smith og 

Johs. V. Jensen den derimod som toppunktet for ”den hvide mands” civilisation og 

udviklingsevne. 

 

Trods modsætningerne korresponderede Kaj Birket-Smith og Johs. V. Jensen med Gravlund 

og Steensby, når de gjorde den hvide, lyse, stærke og beherskede krop til symbol på den 

hvide mands fremskridtspatent. Ligeledes var deres kategoriseringer af det danske og det 

fremmede præget af kropslige dikotomier som: lys-mørk, voksen-barn, mand-kvinde, høj-lav, 

kraftig-spinkel, civiliseret-vild, kontrol-ukontrol, pæn-grim, ren-uren, parat-træg, menneske-

dyr. Disse blev så igen knyttet; til mere almene og samfundsbeskrivende dikotomier som 

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

oplyst-uoplyst.  
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På den måde indskrev man ud fra det nationale og videnskabelige vokabular kropslige 

karakteristika i overordnede samfundsmæssige kategorier og hierarkier, og med denne 

forbindelse var der skabt fundament for, at en klassifikation af fremmede mennesker, 

samfund og kulturer kunne foretages ud fra en beskrivelse og klassificering af kroppens 

udformning og beherskelse.  

 

Kildernes brug af det videnskabelige og nationale vokabular til kategorisering af det 

fremmede, giver imidlertid kun et implicit udtryk for en forståelsesramme, hvori de to 

tankesæt var sammenkoblet. Derfor ses der i kapitel 9 nærmere på, hvad der taler for, at en 

nationalvidenskabelig forståelsesramme har dannet grundlag for kildernes klassificering og 

kategorisering af det fremmede.  

 

Inden da diskuteres der i kapitel 8, hvad der ligger til grund for kildernes skepsis overfor 

migration, ligesom der også gives andre samtidig eksempler der understøtter kildernes 

repræsentativitet. Endvidere fokuseres der på det paradoksale forhold, at danskerne og den 

danske kultur blev fremstillet som værende blandt de højst udviklede alt imens man følte sin 

status truet af det udefrakommende. Her argumenteres det for, at modsætningerne mellem 

den moderne samfundsviklings foranderlighed skabte både kaos og offermentalitet, i forhold 

til de idealiserede forestillinger af bondesamfundet. Samme forestillinger blev dog samtidig 

set som grundlaget og løsningen på samfundets foranderlighed, og således blev den 

moderne samfundsudvikling og idealerne om bondesamfundet hinandens modsætning og 

forudsætning. 

 

Med udgangspunkt i teoretikere som blandt andre Norbert Elias, Zygmunt Baumann og 

Ernest Gellner argumenteres der i kapitel 9 for, at det nationale fra sidste halvdel af det 19. 

århundrede har udgjort en bevidsthedsmæssig ramme, der ikke kunne tænkes ud over. Det 

forhold afspejler sig i, at det kom til en national institutionalisering af videnskaben, hvorved 

videnskaben blev en platform til fremvisning af det nationale projekts viden, dynamik og 

udviklingsevne. Hertil blev positivismen et vigtigt redskab til at opretholde en større 

samfundsmæssig orden, når den blev benyttet til at udforme og bekræfte de til tider 

herskende samfunds- og menneskeopfattelser.  

 

Positivismen og den moderne videnskabs metode har på den måde indgået som et 

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

baggrund kan den nationalvidenskabelige forståelsesramme betragtes som en 

sammensmeltning af mål og middel, hvori målet – den nationale dagsorden og dens stræben 
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efter homogenitet, overlevelsesevne og hierarkisk topplacering – blev søgt bekræftet og 

opnået gennem midlet; den videnskabelige metode. 

 

Dermed fremkom den nationalvidenskabelige forståelsesramme som en implicit, 

komplementær og sammenhængende orden, som konstituerede sig i kroppen, således at 

mennesker, kulturer og samfund kunne klassificeres som danske, nordiske, europæiske eller 

slet og ret fremmede. Disse sociale klassificeringskategorier af kroppen, dannede grundlag 

for en samfundsmæssig gældende kropslig og mental genkendelighed, der som en slags 

paratviden kunne benyttes i det umiddelbare møde med det fremmede og det ukendte.  

 

Efter Anden Verdenskrigs rædsler opstod der et akut behov for nye parametre til anskuelse 

af mennesker og samfund. Oprettelsen af FN og UNESCO vidner om efterkrigstidens 

bestræbelser på at tage afstand fra den menneskeopfattelse, den nationalvidenskabelige 

forståelsesramme udstak rammerne for og som blandt andet havde legitimeret holocaust. 

Kapitel 10 ser efterfølgende på, hvordan opbruddet påvirkede den danske identitet og 

videnskaben efter 1945. 

 

Det traditionelle bondesamfund gennemgik i efterkrigstiden en hastig afvikling. Landbrugene 

blev færre og stadig mere mekaniserede, men ikke desto mindre fastholdt det traditionelle 

bondesamfund en stærk symbolsk betydning, hvilket i høj grad kom til udtryk i forbindelse 

med afstemningen om Danmarks indtrædelse i EF i 1972. Det vises blandt andet med 

eksempler fra forfatteren og EF-modstanderen Ebbe Kløvedal Reichs historiske romaner, 

hvor det at være fastboende, dyrke jorden og udgøre en forholdsvis homogen gruppe, blev 

fremstillet som et positivt kendetegn ved det danske folk og samfund.  

 

Som de øvrige EF-modstandere fremstillede han billedet af en forestående kulturkamp 

mellem den menneskelige og finansielle indvandring fra syd og den kultur det danske folk 

havde udviklet gennem deres tilknytningsforhold til jorden. I den henseende revitaliserede 

EF-modstanderne den nationalvidenskabelige forståelsesrammes idealer om 

bondesamfundet, når de forbandt EF med frygten for det omvandrende, foranderlige og 

sydfrakommende. Et andet eksempel på bondekulturens indflydelse på den politiske debat, 

så man i forbindelse med kommunalvalget i 2009, hvor politikere med henvisning til de 

agrare kulturtraditioner plæderede for, at offentlige madordninger skulle bestå af mindst 20 

procent svinekød. Til trods for at det traditionelle bondesamfundet var afviklet, forblev det 

altså en kategori med en betydelig symbolværdi for den nationale identitet. 

 

For den antropologiske videnskab var efterkrigstiden især påvirket af UNESCOs oprettelse.  
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UNESCO havde blandt andet til hensigt at skabe en global og universel mentalitetsændring, 

ved at påvirke den almene tankegang indenfor uddannelse, videnskab og kultur i retning af 

større tolerance og åbenhed. Hertil tog man fat på de kulturrelativistiske tanker, som var 

blevet fremlagt i mellemkrigstiden. På den baggrund fremhævedes det, at menneskeheden 

grundlæggende var at betragte som en familie, men at mennesker var forskellige. Endvidere 

lød det, at mangfoldighed af individuelle såvel som kulturelle forskelle skulle respekteres, og 

det blev i den forbindelse ekspliciteret, at fremtidige klassifikationer af mennesker ikke måtte 

omfatte mentale karakteristika eller vurderinger af intelligens. Ud fra en moralsk og social 

accept skulle videnskaben derfor se bort fra betydningen af de biologiske forskelle, mellem 

hvad der blev betegnet som ”etniske grupper”. Eksempler fra videnskabelige tekster viser, 

hvordan de nye strømninger også blev videregivet af danske videnskabsmænd herunder 

blandt andre Kaj Birket-Smith. Teksterne viser imidlertid også, at det ikke altid var lige let for 

videnskaben at se bort fra de biologiske forskelle. 

 

Ved både at tale om menneskeheden som en samlet enhed, alt imens kulturelle og kropslige 

forskelligheder blev politiseret, kom UNESCO til at føre to modsatrettede dagsordener. 

Politiseringen af fysiske forskelle fjernede dem ikke, men satte dem derimod blot yderligere i 

fokus og dannede således grundlag for konstituering af minoritets- eller outsidergrupper med 

en identitet baseret på den kropslige afvigelse fra majoriteten. Resultatet af denne 

konstellation er, at det kom til et gensidigt afhængighedsforhold mellem den stigmatiserede 

og den stigmatiserende, hvorigennem begge grupper får en identitet og status defineret 

igennem den anden. 

 

Således har multikulturalismens identitetsdannelser med ydre tegn som hudfarve, langt 

skæg, rastafasikrøller, diverse beklædningsgenstande eller madkultur, ofte inddraget 

kroppen til at understrege etnisk ophav og autenticitet såvel som en identitets politiske 

dagsorden. Fokus på forskellene forsvandt ikke med multikulturalismens kommen, snarere 

tværtimod styrkede den kroppens funktion som medie for kommunikation af etnicitet, identitet 

og kulturelt tilhørsforhold. Efterkrigstidens opgør med den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes sociale klassificeringskategorier af mennesker og kulturer blev 

paradoksalt nok snarere en yderligere parcellering af selv samme kategorier end en 

ophævelse af disse. 

 

Kapitel 11 følger tråden fra videnskabens og multikulturalismens udvikling, og viser hvordan 

UNESCO’s oprindelige hensigt om at ændre menneskets tankegang i en mere inkluderende 

retning er endt i noget nær det modsatte. Nok har udvikling af det multikulturelle samfund 

vist, at spektret for social anerkendelse er blevet udvidet, men samtidig er grænserne mellem 
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diverse identiteter blevet stadig skarpere trukket op. Bestræbelserne på at skabe kulturel 

integration synes snarere at have frembragt kulturel segregation, ligesom kroppens funktion 

som det tavse medie, der kommunikerer et ”os” og ”de andre”, ikke er blevet elimineret – blot 

indholdsbestemt ud fra et bredere socialt og kulturelt spektrum.  

 

Der gives dog eksempler på, at der er nye tendenser på spil, og projekter som ”The Human 

Family Tree – Migration Stories” lanceret af tidsskriftet National Geographic i 2009, kan 

måske puste nyt liv i enhedstanken. Projektet er et ”genografisk” projekt, hvor menneskers 

ophav bestemmes ud fra en inddeling af deres gener i ”haplotyper” og ”haplogrupper”. 

 

Resultaterne viser, at kroppens ydre udformning ikke nødvendigvis fortæller den sammen 

ophavshistorie som generne, ligesom den giver menneskets vandring en anden betydning 

end tidligere. Hvor vandring og migration gennem århundreder har været negativt ladet, 

bliver vandringen og det at vi rummer flere steder i vores krop menneskehedens 

fællesnævner. I det generne giver en historie om vandring og bastardisering, er der skabt 

mulighed for at ophæve den multikulturelle ideologis modsætning mellem enhed og 

diversitet, ligesom der dannes et videnskabeligt belæg for en nivellering af termer som 

autenticitet og homogenitet.  

 

En væsentlig hæmsko for ”The Human Family Tree”-projektets gennemslagskraft er 

imidlertid, at dets enhedstanke med haplogrupperne er baseret på noget som ikke er synligt 

for det blotte øje. Ikke mindst så længe det multikulturelle tankesæt udstikker rammerne for 

hvordan kroppen som en social klassificeringskategori fungerer som vidnesbyrd om 

menneskers identitet og kulturelle tilhørsforhold. 

 

Men de seneste par år er der blevet sat spørgsmålstegn ved den samfundsmæssige 

nytteværdi af den multikulturelle ideologi. En af ankerne går netop på, at multikulturalismen 

ved at fastholde fokus på forskellighederne har fastholdt mennesker indenfor afgrænsede 

kulturelle kategorier. Som noget af et kuriosum har den nationalvidenskabelige 

forståelsesrammes logik sammen med efterkrigstidens kulturelle identiteters iscenesættelse 

af kroppen således udgjort en tung hæmsko for den smidighed, åbenhed og harmoni, som 

man i efterkrigstiden forsøgte at skabe. 

  


