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Hvilke antropologiske værker er de mest centrale for antropologien – og hvorfor?
Er der overhovedet en kanon inden for antropologien? 

Antropologiske mesterværker tager temperaturen på antropologien, der i dag er et
radikalt andet fag end for 100 år siden. I videnskabelige artikler diskuterer 16
førende antropologer en perlerække af det 20. århundredes væsentligste værker.
Bogen rejser det spørgsmål, om der stadig er et fælles holdepunkt i mesterværker-
ne, efter at antropologien er blevet nutidig, tværfaglig og spaltet i specialområder. 

Mesterværkerne præsenteres kronologisk, og bogen lægger ud med en artikel om
Edward Burnett Tylor, der i 1870’erne trak mennesket ud af de religiøse forståelses-
former, og den slutter med Fredrik Barths begreb om en vidensantropologi, der
påvirker en højaktuel debat om forholdet mellem struktur og aktør. Imellem disse
to artikler diskuteres bl.a. Marcel Mauss’ revolutionerende bog Gaven, Bronislaw
Malinowskis begreb om kultur som menneskets redskab til at overleve i naturen,
Claude Lévi-Strauss’ klassiske totemismebegreb og Sahlins analyse af drabet på
Cook. Hvert af de 20 værker anskues i et antropologisk, et alment humanistisk og 
et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

Antropologiske mesterværker er en vedkommende status over antropologiens tra-
ditionelle kerneområder og henvender sig til alle, der interesserer sig for kultur,
samfund og civilisation. 
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Ole Høiris 

Introduktion 

Kanoner er blevet moderne og meget debatteret, og en fornuftig måde at anvende 

dem på er at bruge dem til at foretage en status over et områdes eller et fags aktuelle 

stilling. Meningen med denne kanon er således at tage temperaturen på antropologi

en her lige efter årtusindskiftet, og efter at faget har været udøvet professionelt som et 

selvstændigt defineret fag i lidt over 100 år. I hovedparten af denne tid har faget arbej

det inden for en ramme, der gjorde, at folk med ellers meget forskellige tilgange for

stod sig som kolleger og udøvede de ritualer, den slags kræver i form af formaliserede 

uddannelser, faglige kongresser, faglige tidsskrifter og indtil for nylig en fælles faglig 

rod, man kunne referere til globalt såsom evolutionismen, kulturhistorien, antropo

geografien, struktur-funktionalismen, strukturalismen, kulturøkologien, marxismen, 

kulturologien, ny-evolutionismen m.fl. Der blev således skabt en kongerække af teo

retiske paradigmer og professionsudøvere, som man kunne forvente, alle i det mind

ste kendte navnene på, men som de fleste også kendte via disse folks hovedværker. 

Det var folk som Henry Morgan, Leo Frobenius, Edward Tylor, Franz Boas, Alfred 

Kroeber, Bronislaw Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown, E.E. Evans-Pritchard, Marcel 

Mauss, Claude Lévi-Strauss, Oscar Lewis, Margaret Mead, Raymond Firth m.fl. Med 

den enorme ekspansion, antropologien, etnologien eller etnografien, som er de tre 

mest almindeligt brugte navne, har gennemgået de seneste 40 år, en ekspansion i antal 

af udøvere, i fagets objekt og tematikker, i specialiseringer i institutionelt organise

rede særområder og i ansættelsesområder for de færdige kandidater, er faget blevet 

så mangfoldigt, at ingen længere kun er antropologer, etnografer eller etnologer. Der 

er, som Eric Wolf allerede konstaterede det i sit indlæg i New York Times i forbindelse 

med det årlige møde i American Anthropological Association i 1980, ikke længere en 

fælles diskurs, et fælles sprog eller en fælles terminologi. Sådan var det i USA i 1980, 

og sådan er det måske også blevet i det danske antropologiske miljø nu godt 25 år 

senere, idet langt de fleste nye kandidater nu bliver bindestregs-antropologer i form 

af tematiske specialister: organisations-antropologer, udviklings-antropologer, medi

cinske antropologer, pædagogiske antropologer eller regionale specialister med større 

eller mindre områder af verden som felt og forskningsmæssig indsigt i og bidrag til 

tværfaglige områdestudier. Tidligere havde man også et eller flere folk, man var spe

cialist i, især hvis man arbejdede inden for systemteorier, men antallet af antropologer 

inden for en region eller et tema var så få og mængden af det stof, der blev publiceret, 

så overskuelig, at det var almindeligt forventet, at man også fulgte med i fagets bre-

Introduktion 7 
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dere eller almene udvikling. I dag produceres der så mange forskningsresultater inden 

for en lang række særområder, at disse tenderer til at etablere sig som selvstændige 

vidensområder. Man kan således spørge sig, om antropologien er ved at spalte sig i 

en lang række selvstændige fag med egne veldefinerede objekter, metoder, tidsskrifter 

og uddannelser, eller om faget er ved at blive opslugt af andre fag som en del af disse 

fags formering i specialområder. Begge dele synes at ske, hvad man da ikke behøver 

at begræde nu, hvor fagets oprindelige objekt i form af de samtidige mennesker, der 

blev defineret som naturfolk, primitive eller som levende i primitive samfund, er ved 

at forsvinde fra det vesterlandske verdensbillede sammen med den antropologiske 

opgave at redegøre for den menneskelige udvikling og kulturernes historie forud for 

de skriftlige kilder og/eller for de sociale systemers inderste essens. Antropologien er 

blevet nutidig med fokus på nutidige problemer i en nutidig kontekst og i en stadig 

svingning mellem de samfundsvidenskabelige og de humanistiske vidensformationer. 

Under et besøg på Etnografisk Afdeling i Århus i slutningen af 1960’erne kunne 

E.E. Evans-Pritchard fortælle, at det i begyndelsen af 1920’erne havde taget ham tre 

uger at læse alt relevant antropologisk stof – hvad der måske kan tydes på den måde, 

at han ikke læste de store, bindstærke tyske værker. Dengang var faget nyt, men ri

meligt vel afgrænset som studiet af det, der i moderniteten blev kategoriseret som 

primitive/simple samfund eller primitive kulturer, og som mere eller mindre eksplicit 

blev opfattet som relevante i forhold til studiet af vor egen forhistorie eller fortidige 

udvikling, forud for de skriftlige kilder, som historikerne benyttede sig af. Skriften og 

staten var forskellen, antikken begyndelsen på historien og koloniernes og de ameri

kanske indfødte repræsentanter for denne forhistorie. De var levende forhistorie i en 

sådan grad, at de etnografiske museale samlinger mange steder blev oprettet og brugt 

som arkæologiske studiesamlinger, idet de kunne sætte de døde arkæologiske fund ind 

i en levende kontekst. 

Denne periode var karakteriseret ved to tilgange: 1) den historiske, som havde 

rod i romantikkens partikularistiske verdens- og kultursyn, og som primært trivedes 

i Tyskland, hvorfra den bredte sig til Skandinavien og USA; og 2) den systemiske og 

naturvidenskabeligt inspirerede med rod i oplysningstidens universalisme og tro på 

fornuftens altomfattende og universelle erkendelses- og udviklingsevne, som især ud

foldede sig i England og Frankrig. Begge formulerede store verdenshistorier som en-

ten kulturvandringer eller som evolution. Disse studier blev suppleret med systemana

lyser, og her kulminerede den britiske antropologi i en række monografier fra Afrika 

og Asien, hvis udgangspunkt flere gange var arbejde for den engelske efterretnings

tjeneste før og under Anden Verdenskrig. På trods af flere hundrede års kolonialisme 

og globale handelsruter blev de primitive opfattet som isolerede, autoreproduktive 

kulturelle eller sociale systemer, baseret på en førmoderne teknologi og repræsen

8 Ole Høiris 



001_416_antropologiens.indd   9 10/07/07   11:46:32

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

  

  

  

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

terende en primitiv eller simpel social organisation – en overgang med slægtskabet 

som den centrale sammenholdsfaktor, der modsvarede højere udviklede nationers stat. 

På amerikansk initiativ og under indflydelse af sociologien i Chicago blev bønder i 

det, der kom til at hedde den tredje verden, inddraget som objekt for antropologien. 

Det nye var, at bønderne kun kunne forstås som en del af en større stat, hvis apparat 

holdt bønderne som en fattig, undertrykt og udbyttet gruppe. Nationalstatsbegrebet 

blev således forenet med begrebet om primitiv eller tilbagestående kultur, og formid

lingen mellem de to blev i den kulturelle udformning en diffusion fra den “højere” 

eller moderne eller komplekse kultur til den “lavere” eller førmoderne eller simple 

kultur, mens de sociologiske teorier forsøgte at forstå de simple og de komplekse 

systemer som en sammenvoksende eller sammenhængende systemisk reproduktion. 

Fagets genstandsfelt blev nu alt det, der blev kategoriseret som ikke-moderne og for 

det meste stadig også som førmoderne. Dette lagde så igen op til to nye antropolo

giske tilgange: En der så på de fremmede som alternative livsformer, og en der så på 

udviklingen i den menneskelige livsform. Den sidste blev hurtigt anvendeliggjort i det 

bistandsarbejde, der voksede kraftigt frem i 1960’erne og 1970’erne. 

På forskellige kritiske grundlag blev ideerne om det førmoderne erstattet af ideer 

om, at hele verden var moderne og nærmest organisk sammenhængende, således at 

forholdene i u- og i-lande var lige fuldt elementer i en imperialistisk verden eller i et 

center-periferi-verdenssystem. Globaliseringen af de primitive samfund gjorde mo

dernitet til objekt for antropologiske undersøgelser, som nu også inddrog fænomener 

eller grupper i de moderne samfund. Med de store arbejdskraftvandringer i 1960’erne 

og 1970’erne var det oplagt at studere de mennesker, der opholdt sig som arbejdsmi

granter i de vestlige lande, og som kom fra de før- eller ikke-moderne miljøer, vi ville 

have studeret og stadig studerede som bønder eller endog stammefolk i deres fattige 

hjemlande. 

Igen spaltede opfattelsen af objektet sig således, og nu i dem, der opfattede for

skellene som primært sociale inden for et fælles verdenssystem, og dermed primært 

som et spørgsmål om økonomi, politik (magt) og udbytning, og så dem, der opfattede 

forskellene som kultur. I de sidstnævnte antropologers perspektiv blev alle mulige 

grupper nu legitime objekter for antropologiens studie af kulturel adfærd, tænkning 

og tankesystemer. Og med det postmoderne gennemslag i 1980’erne, som også i det 

virkelige liv skabte grupper, der definerede sig ved kultur, blev kulturtænkningen do

minerende – ikke mindst i de lande der havde været mest påvirket af den tyske roman

tik. Migrantarbejderne, der i det socialantropologiske perspektiv var blevet til det nye 

pjalteproletariat, blev nu i generelle termer til indvandrerkultur, somme tider brudt 

ned i forskellige nationale varianter. 

Med kultur som et universelt fænomen blev der specialiseringsmuligheder inden 

Introduktion 9 
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for forskellige institutioner eller erhverv. Det fælles kunne nu ikke længere være ob

jektet, hvorfor det i meget stor udstrækning blev metoden – med feltarbejdet i for

skellige situationstilpassede former og den såkaldte kvalitative metode som centrale 

og definitoriske fagelementer. På den baggrund kunne man studere alt fra globale 

strukturer til individuelle aktører. Mangfoldigheden karakteriserer nu faget, og det 

interessante er som nævnt, om der er et fag tilbage, eller om antropologien er ved at 

spalte sig ud i en række nye fag, som er ved at institutionalisere sig selvstændigt. 

At lave en kanon i denne sammenhæng, hvor de aktive generationer dækker folk, 

der er uddannet siden 1960’erne, er således et forsøg på at lodde, om vi har andet end 

professionsbetegnelsen – og måske kun dens ene led – fælles. Projektet blev indledt 

med, at jeg i en mail bad folk om at: 

“tænke det på den måde, at hvis man vil sende en harddisk ud i rummet med de 

20-25 mest centrale antropologiske værker, og du må vælge et af dem, hvilket skal 

det så være? Du kan vælge en monografi eller en artikel, det kan være klassikere 

eller værker, du mener, er totalt overset, og tidsmæssigt kan det være alt fra Hip

pokrates’ environmentalistiske bestemmelse af mennesket og dets livsformer fra 

5. århundrede fvt. over middelalderens beskrivelser af det underfulde Indien og 

oplysningstidens udviklingsoptimisme, romantikkens typologier, modernitetens 

kompleksitetsudvikling til de mest moderne analyser af individuelle kulturelle 

bevidstheder. Det behøver ikke, men må naturligvis gerne være værker af profes

sionelle antropologer, men det kan også med henvisning til et udgangspunkt i 

antropologiens genstandsfelt være fortidens beretninger om underlige folk i ver

den eller tilsvarende skik og brug, ekspeditionsberetninger, civilisationskritiske 

fremstillinger af eller breve fra fremmede, eller det kan være filosofiske eller sam

fundsvidenskabelige værker, der har haft væsentlig indflydelse på formuleringen 

af antropologien eller af det antropologiske univers i fortid eller nutid. Ideen er 

blot, at værket skal behandle et antropologisk tema. Kun må du ikke tage værker, 

som allerede er valgt, eller antologier, og det må heller ikke være hele eller halve 

forfatterskaber, men altså blot ét enkelt værk af en eller evt. flere forfattere, som, 

du mener, har haft, burde have haft, burde have eller har verdenshistorisk betyd

ning for antropologiens udvikling eller historie.” 

Det var der mange, som gerne ville være med til, og opgaven er tydeligvis blevet opfat

tet på forskellige måder – til dels afspejlende folks faglige alder. På den ene side er der 

dem, der har præsenteret den tekst, de mener, har spillet den vigtigste rolle for fagets 

udvikling, uanset deres egen holdning til teksten eller antropologen. Nogle af disse 

værker spiller ifølge forfatterne stadig en stor rolle; dette er de typiske “klassikere”, 

10 Ole Høiris 
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og�sådanne�værker�behøver�endog�ikke�at�være�ret�gamle.�Den�anden�(og�måske�lidt� 

yngre)�gruppe�har�opfattet�det�på�den�måde,�at�de�ville�præsentere�den�antropolog,�der� 

har�betydet�mest�for�deres�egen�faglige�inspiration�og�udvikling.�Det�kan�have�været� 

den�forfatter,�artikel�eller�bog,�som�i�studietiden�pludselig�gav�det�hele�mening,�eller� 

det�kan�være�den,�der�senere�førte�forfatteren�ind�på�det�specialeområde,�som�vedkom

mende�arbejder�med�i�dag.�Valget�kan�også�være�begrundet�i,�at�det�pågældende�værk� 

er�det�mest�centrale�inden�for�det�felt,�man�arbejder�med�i�dag.�Denne�tendens�er�også� 

stærkest�hos�de�yngre�deltagere.�Og�endelig�er�der�værker,�som�har�haft�og�stadig�har� 

en�stor�betydning�for�de�folk,�de�behandler.�Også�dette�gør�ifølge�nogle�af�forfatterne� 

et�værk�til�et�mesterværk. 

Man�kunne�tematisere�dispositionen�på�forskellig�vis,�men�jeg�har�valgt�at�præsen

tere�artiklerne�i�kronologisk�rækkefølge�i�forhold�til�udgivelsen�af�første-udgaven�af� 

bogen�eller�artiklen,�hvorved�der�også�kommer�en�slags�faghistorie�ud�af�det.�Egentlig� 

kunne�dette�meget�let�være�blevet�en�egentlig�faghistorie�med�kongerækken�af�de�mest� 

centrale�artikler�og�deres�antropologer,�men�dette�har�jeg�valgt�ikke�at�føre�igennem,� 

da�der�så�altid�vil�mangle�nogen.�Når�man�angriber�faget�på�denne�her�måde,�viser�det� 

sig�nemlig,�at�der�er�mestre,�der�ikke�har�skrevet�noget�mesterværk�(f.eks.�Franz�Boas)� 

ligesom�der� er�mesterværker,� som�er� skrevet� af� en� antropolog,� som� ikke� er�mester� 

(f.eks.�Ancient Society,�Rites des passages).�Der�mangler�således�bidrag�om�en�række�af� 

fagets�centrale�folk,�men�det�kan�jo�også�føre�til�overvejelser�over,�om�disse�folk�som� 

f.eks.�Margaret�Mead,�Alfred�Kroeber�eller�pater�Wilhelm�Schmidt�spiller�så�stor�en 

rolle�i�den�måde,�faget�i�dag�fungerer�på.�Nogle�konger�har�været�store�i�deres�samtid,� 

men�blev�senere�glemt,�andre�opdages�ved�en�tilfældighed�og�bliver�ikoner;�sådan�er� 

det�vel�også�inden�for�faghistorien.�Men�da�den�første�runde�af�bidrag�til�bogen�var� 

kommet�ind,�viste�det�sig,�at�der�blandt�forfatterne�havde�været�en�del�frafald�og�dette� 

i�forhold�til�tekster�eller�antropologer,�som�andre�forfattere�havde�budt�ind�på,�men� 

ikke� fået,� fordi�de�allerede�var�“optaget”.�Disse�antropologer�måtte�under�alle�om

stændigheder�med.�Der�blev�derfor�gennemført�en�anden�runde,�hvor�de�forfattere,� 

der�allerede�havde�bidraget,�blev�tilbudt�endnu�et�indlæg.�Herved�kom�så�centrale�per

soner�som�Lévi-Strauss,�Radcliffe-Brown�og�Malinowski�med.�Derved�dækker�bogen� 

de�centrale�dele�af�fagets�traditionsdefinerede�kanon,�selv�om�man�naturligvis�kunne� 

ønske,�at�mange�flere�centrale�værker�eller�antropologer�havde�været�præsenteret�–�og� 

selv�om�den�spredning�i�fagopfattelsen,�som�er�gældende�i�dag,�kunne�have�peget�på� 

helt�andre�udvalg. 

* 
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Bogen�indledes�af�Ole�Høiris,�der�behandler�fagets�første�professionelle�udøver,�Ed

ward�Burnett�Tylors�(1832-1917)�hovedværk,�Primitive Culture�fra�1871.�Tylor�var�for� 

samfunds-�og�åndsvidenskaben,�hvad�Charles�Darwin�(1809-1882)�var�for�biologien,� 

nemlig�den�der�trak�mennesket�helt�ud�af�de�religiøse�forståelsesformer.�Mens�Darwin�i� 

1871�med�The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex�erstattede�den�guddomme

lige�skabelse�af�mennesket�med�afstamningen�fra�aberne,�gjorde�Tylor�al�menneskelig� 

åndsudøvelse,�herunder�religion�og�herunder�igen�kristendommen,�til�en�naturlovssty

ret�effekt�af�den�menneskelige�fornuft.�Noget�så�radikalt�var�ikke�set�siden�udgivelsen� 

af�Marie�Jean�Antoine�Nicolas�de�Caritat,�Marquis�de�Condorcets�(1743-1794)�Esquisse 

d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain,�som�han�havde�skrevet�i�hast�mellem� 

juli�1793�og�marts�1794,�og�som�blev�udgivet�året�efter�hans�død/henrettelse.�Tylors� 

mål�var�således�at�gøre�antropologien�naturvidenskabelig�ved�at�vise,�at�mennesket�var� 

styret�af�love�på�fuldstændig�samme�måde�som�den�øvrige�del�af�naturen.�Hans�tese�var,� 

at�menneskets�ensartede�hjerne�i�de�samme�situationer�ville�nå�til�de�samme�resultater,� 

hvorfor�der�vil�kunne�fastlægges�love�herfor.�Udviklingen�gik�gennem�tre�stadier:�den� 

vilde�tilstand,�som�er�karakteriseret�ved�jagt�og�indsamling,�den�barbariske�tilstand,�som� 

er�karakteriseret�ved�agerbrug�og�bofasthed�eller�dyreavl�og�nomadisme,�og�civilisatio

nen,�som�indledes�med�skrivekunsten,�og�som�vi�stadig�lever�i.�Målet�med�antropolo

gien�var�for�Tylor�ikke�kun�det�videnskabelige,�at�finde�lovene�for�udviklingen.�Det�var� 

også�det�mere�aktuelt�anvendelige,�at�finde�frem�til�de�levn�fra�tidligere,�“survivals”,� 

som�i�dagens�samfund�kunne�virke�hindrende�for�den�videre�udvikling,�så�man�kunne� 

fjerne�dem.�Antropologien�skulle�fjerne�det�irrationelle,�for�at�den�rationelt�baserede� 

videnskabeligt�udledte�udvikling�kunne�ske�så�hurtigt�og�smertefrit�som�muligt.�Og�når� 

det�hastede,�var�det,�fordi�Tylor�frygtede,�at�der�igen�ville�komme�tider,�hvor�det�irratio

nelle�eller�religiøse�ville�tage�overhånd�og�standse�den�menneskelige�udvikling.� 

Evolutionismen�blev�i�England�erstattet�af�den�mere�systemiske�sociologiske�an

tropologi,�socialantropologien,�som�også�blev�benævnt�struktur-funktionalismen�efter� 

de�forhold,�fagets�to�mest�kendte�udøvere�lagde�mest�vægt�på.�Det�betød�ikke,�at�evo

lutionstænkningen�blev�afskaffet,�men�den�blev�sat�på�stand�by,�indtil�man�fik�data�nok� 

til�at�kunne�udlede�den�på�et�mere�empirisk�grundlag�end�det,�de�store�evolutionister� 

havde�bygget�på.�Bronislaw�Kasper�Malinowski�(1884-1942)�og�A.R.�Radcliffe-Brown� 

(1881-1955)�blev�de� to�hovedfigurer� i� den� første� fase� af�denne�udvikling� af� faget� i� 

England,�og�med�dem�og�deres�fokus�på�systemers�reproduktion,�blev�en�ny�dataind

samlingsmetode�udviklet�i�forhold�til�de�ekspeditioner,�der�hidtil�havde�været�midlet.� 

Og�hvor�det�med�ekspeditionerne�havde�været�især�materiel�kultur,�ordlister,�fotos�og� 

myter,�sagn�og�andre�fortællinger,�der�blev�indsamlet,�blev�det�nu,�hvor�de�professio

nelle�antropologer�selv�var�i�felten,�de�sociale�eller�kulturelle�relationer�eller�forhold,� 

der�var�objekt�for�interessen�på�det,�der�blev�kaldt�feltarbejde,�hvor�ikke�bare�ekspedi

12� Ole�Høiris 
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tionernes rastløse bevægelse over store områder blev erstattet af længere tids ophold 

i et enkelt lokalsamfund, men hvor også ekspeditionernes større eller mindre grupper 

af eventyrer og videnskabsmænd blev erstattet af den enkelte antropologs ensomme 

ophold, medleven i og registrering af de lokale livsformers aktiviteter. 

Kristoffer Brix Bertelsen analyserer Malinowskis gennembrudsværk og måske 

også det mest kendte antropologiske værk, Argonauts of the Western Pacific fra 1922. 

Bogen er den første, som på baggrund af et intensivt feltarbejde i moderne forstand 

fremstiller et samfunds institutioner som et sammenhængende system, det system som 

Malinowski senere sammenfattede som den kultur, det redskab, hvis funktion det var 

at sikre menneskets overlevelse i naturen ved at opfylde dets basiske og til dels afledte 

behov. Herved imødegik Malinowski den forestilling om anarkiet i de primitive eller 

vilde samfund, som siden oplysningstiden havde været meget udbredt. Og ikke bare 

var der også systematisk orden hos de primitive, denne orden kunne også erkendes 

naturvidenskabeligt, så Malinowski betragter også antropologi som en naturviden

skab, der kan etablere love ud fra en induktiv analyse af data, blot er det her data om 

sammenhængen i den enkelte kultur som system. I denne analyse af Argonauts lægger 

Bertelsen især vægt på den effekt, værket havde på en professionalisering af feltarbej

det og derigennem på faget. 

Malinowski kom fra Polen og var inspireret af den tyske opfattelse af antropologi

en som et kulturfag, der kunne videnskabeliggøres i den britiske tradition. Anderledes 

med Marcel Mauss (1872-1950), der kom fra den sociologiske skole, som var blevet 

formuleret af Émile Durkheim (1858-1917), og som havde rødder direkte tilbage til 

oplysningstiden. Også for Mauss var det videnskab i den naturvidenskabelige forstand, 

der var grundlag for hans fagopfattelse, og ligesom Tylor og Durkheim var hans mål 

med analyserne også en praktisk anvendelse, her en bestemmelse af patologiske træk 

i samfundet, som kunne forklare den europæiske krise i skæret af Første Verdenskrig, 

og som man kunne reagere politisk på. 

Mauss etablerede udvekslingen som det fundamentale træk i samfund, det der ska

ber og reproducerer samfund, og som Bodil Selmer viser, lagde han herved grunden 

til helt centrale elementer i såvel Claude Lévi-Strauss’ som Pierre Bourdieus (1930

2002) teorier. Udvekslingen blev den franske måde af se samfundets konstitution på i 

modsætning til de af romantikken påvirkede lande, hvor det mere er en række fælles 

træk som sprog, historie og kultur, til dels borgerne iboende, der konstituerer fælles

skabet. For Bodil Selmer er netop det, at Mauss brugte udveksling som samfundets 

grundgrammatik i stedet for liberalismens alles kamp mod alle, årsag til, at hun har 

valgt at præsentere Mauss’ bog Essay om gaven, for ligesom han dengang mente, at ga

veudvekslingen kunne bidrage til samfundets forbedring, mener Bodil Selmer også, at 

vi i dagens moderne samfund kan lære noget af denne opfattelse. Som et totalt socialt 
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fænomen, et fænomen der indeholder hele samfundet i sig, måtte Mauss’ essay give 

årsag til debat, hvad Bodil Selmer også kort refererer, men når modstanden mod dette 

socialdemokratiske bud på samfundets helbredelse ikke gav mere negativ genlyd i en 

konservativ verden, kan det forklares ved, at den engelske antropologi i denne periode 

så meget op til den franske. Således fremstod A.R. Radcliffe-Brown i mange år i såvel 

sin teoretiske inspiration som sin klædedragt som frankofil. 

Fælles for Mauss og Radcliffe-Brown var inspirationen fra Émile Durkheim, og 

på en måde er det Radcliffe-Brown, der mest konsekvent trækker den sociologiske 

tilgang over i antropologien. Antropologien skulle nu ikke længere være en natur

videnskab slet og ret, men en samfundsvidenskab, der var underkastet de samme vi

denskabskriterier som naturvidenskaben. Dette skulle forstås på den måde, at det var 

samfundet – det kollektive – der skulle være målet for den komparative sociologi, og 

med den skulle man finde lovene for de menneskelige samfund uden at basere disse 

love i menneskets natur eller i mennesket som sådant. Som Ole Høiris viser, er det 

hos Durkheim som også hos Radcliffe-Brown sådan, at det er de specielle forhold i 

kollektiviteten og ikke i hverken biologien eller psyken, der er fokus for undersøgel

serne, og denne radcliffe-brownske socialantropologi formulerede Radcliffe-Brown i 

en modsætning til etnologien eller den kulturhistoriske antropologi, som efterhånden 

spredte sig fra Tyskland til England. Ole Høiris diskuterer Radcliffe-Brown ud fra 

den fremstilling af faget, som Radcliffe-Brown kom med i et indlæg på en konference 

i 1931, umiddelbart før han tiltrådte et professorat i Chicago, og viser udviklingen i 

Radcliffe-Browns fagforståelse før og efter dette manifest. 

Radcliffe-Browns magt over britisk antropologi varede frem til omkring 1950. Og 

en af de personer, der aldrig havde bøjet sig helt for ham, var Raymond Firth (1901

2002), Malinowskis mest trofaste student og den, der trådte til og reddede det antro

pologiske institut i Sydney efter at Radcliffe-Brown havde forladt og efterladt det i 

en kaotisk tilstand. Firth var oprindeligt uddannet som økonom, men blev fanget af 

antropologien som Malinowskis første student. Peter I. Crawford viser den enorme 

betydning, Firth havde såvel organisatorisk for fagets ekspansion efter Anden Verdens

krig som fagligt. I en analyse af Firths hovedværk, We, the Tikopia, viser Peter I. Craw

ford, at alle de væsentlige teoretiske bidrag til antropologien, som først formuleres klart 

i senere værker, allerede er til stede her. Firth præsenteres således som en indløsning 

af såvel det malinowskianske som radcliffe-brownske felt- og monografiprojekt. Firth 

viser frugtbarheden af slægtskabsanalyserne, samtidig med at han yderligere formår 

at bidrage med analyser af social forandring og forholdet mellem individ og samfund 

og mellem det bevidste i form af social organisation og det ubevidste i form af social 

struktur, som langt senere er blevet mainstream inden for moderne antropologi. 

Det var ikke kun Firth, der forholdt sig kritisk til autoriteterne. Der gjorde Ed

14 Ole Høiris 
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mund Evan Evans-Pritchard (1902-1973) også, og også han fandt med sin inddragelse 

af historie i faget på en måde sin egen vej i skyldig respekt for både Radcliffe-Brown 

og Malinowski. Evans-Pritchard var i mange år nok mest kendt for sin bog om nu

erne fra 1940, idet han der viste, hvordan en dynamisk orden kunne eksistere i et 

samfund uden en hierarkisk ledelsesstruktur. Men det skulle blive et tidligere værk, 

Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande fra 1937, der skulle blive det, der på 

længere sigt fik den største effekt, ikke blot inden for antropologien, men også langt 

ind i f.eks. filosofien. Nils Bubandt analyserer Evans-Pritchards opfattelse af hekseri 

som en reaktion på evolutionisternes og Lucien Lévy-Bruhls (1857-1939) ideer om 

før- eller ikke-logiske tankeformer. Azande tænker ifølge Evans-Pritchard lige så ra

tionelt som os andre, men i en anden kontekst. I og med at Evans-Pritchard således 

gjorde eksotiske fænomener rationelle, affødte bogen en række debatter om forholdet 

mellem kulturrelativismens krav om at forstå det fremmede i sig selv, og så det at 

gøre noget eksotisk alment ved at sammenholde eller identificere det med vore egne 

former. Nils Bubandt diskuterer også den betydning, Evans-Pritchards bog har haft 

på de helt moderne studier af hekseri, hvor hekseri er sat i forbindelse med effekter af 

globaliseringen. Azandebogen kan således betragtes som en sand klassiker, der dukker 

op igen og igen. 

Raymond Firths kone, Rosemary Upcott, havde en barndomsveninde, som blev 

gift med en anden antropolog, der skulle få et nært samarbejde med Firth. Det drejer 

sig om Edmund Leach (1910-1989), der havde været ungdomskæreste med Rosemary, 

og hvis hovedværk, Political Systems of Highland Burma, præsenteres og analyseres af 

Mikael Gravers. Også Leach forsøgte at forene struktur-funktionalismen med social 

forandring, historien bag og individernes ideer om disse forandringer. Således frem

hæver Gravers Leach for dels at tage empirien alvorligt, dels at reflektere over brugen 

af de antropologiske begreber i den kontekst, de indgår i, så antropologien ikke bare 

bliver en mekanisk registrering uden følsomhed over for de folk, der lægger krop til 

undersøgelserne. Succesen af Leachs værk kan ses derved, at den er blevet en vigtig 

bog for kachinerne selv, på trods af at den ifølge kachinantropologer har mange fejl. 

Bogen har således været og er stadig årsag til megen debat, og Mikael Gravers gen-

giver dele af denne debat og viser blandt andet, hvor uforsonligt, ja brutalt sådanne 

debatter med Leach kunne forløbe. 

Kernen i Mikael Gravers’ analyse af Leach er vigtigheden af at tage empirien 

alvorlig, men i tiden efter Anden Verdenskrig var der mange måder at tage empirien 

alvorligt på. Generelt for Firth, Leach og de øvrige elever af Malinowski og Rad

cliffe-Brown var dette opgør, at man forsøgte at gøre op med den statiske opfattelse 

af objektet, som var en konsekvens af både Malinowskis og Radcliffe-Browns analy

tiske former, og som stod i skærende kontrast til de enorme omvæltninger, der nu 
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skete med koloniernes frigørelse og modernitetens globalisering. Samtidig forsøgte 

man ikke at bryde for meget med den struktur-funktionalisme, som havde beriget 

antropologien på så mange måder. En af de reaktioner, der slog igennem på flere 

forskellige områder, kom fra det Chicago, der i forvejen var utraditionel i kraft af 

sin forening af antropologi og sociologi – det der i sin tid havde gjort, at man havde 

inviteret Radcliffe-Brown til at arbejde der. Nu var det ikke bare det statiske, der blev 

udfordret, men også selve antropologiens emne. Chicago havde tidligere haft Robert 

Redfield (1897-1958) ansat, og han havde udvidet det antropologiske forskningsom

råde fra ‘primitive folk’, hvad der i den amerikanske udgave især ville sige de rester af 

indianske forhold, man endnu kunne indsamle informationer om, til fattige bønder i 

Latinamerika samt modernitetens forandrende effekter. Dette skete med bogen Te

poztlan: A Mexican Village fra 1930 som det første vigtige produkt. Det nye, der nu 

skete i antropologien i Chicago, var, at studiet af forandringer blev kombineret med 

studier af afvigere i det moderne samfund i et forsøg på at blotlægge forholdet mel

lem institutioner og klienter. Den første, der gik ind i dette felt, var Erving Goffman 

(1922-1982), hvis værk om asylet, Asylums, som i dansk oversættelse blev til Anstalt og 

menneske, Torsten Kolind analyserer. Torsten Kolind koncentrerer sig især om Goff-

mans behandling af identitetsdannelsen i totale institutioner gennem en påvisning af 

spillet mellem den nedbrydning, patienter udsættes for, og de modstandsformer, der 

kan realiseres. Især pointeres Goffmans opfattelse af institutionens skabelse af egne 

klienter og den effekt, hans arbejde med individets identitetsdannelse i denne situati

on har haft på forskningen vedrørende lukkede eller totale institutioner. På baggrund 

af Torsten Kolinds tolkning af Goffman bliver det også klart, hvorfor Goffman med 

den postmoderne antropologi har fået en meget stærk opblomstring, ikke alene inden 

for antropologien, men også inden for en række andre fag, der fokuserer på analysen 

af institutionstilværelsen. 

En af klassikerne blandt klassikerne er Claude Lévi-Strauss’ Le totémisme au

jourd’hui fra 1962, som ikke blot behandler et klassisk antropologisk emne, totemis

men, men også gør det på en måde, der i mange år og af mange antropologer blev 

betragtet som endegyldigt. Lars Kjærholm præsenterer hovedtrækkene i totemisme

debatten, herunder debatten mellem Sigmund Freud (1856-1939), Malinowski og 

Ernst Jones (1879-1958) om ødipuskomplekset i matrilineære samfund, hvor faderen 

på en måde er fraværende. Lévi-Strauss’ model præsenteres og diskuteres, og indimel

lem får de folk, der praktiserer totemisme, også ordet med overraskende konsekvenser. 

Således findes Freuds opfattelse af ødipuskomplekset i mere analytisk form hos jivaro

indianerne, mens de amerikanske bororo-indianere forklarer deres egen totemisme 

på en måde, der har overraskende konsekvenser for den antropologiske model af tote

misme, som Lévi-Strauss opstillede. Måske er folks egne forklaringer således en vigtig 
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vej til forståelsen af den slags fænomener, hvad der samtidig betyder, at der kan sættes 

spørgsmålstegn ved det rimelige i at sammenligne tilsyneladende ens fænomener, som 

om de er de samme. Hermed er det gamle problem om den komparative metode på 

dagsordenen igen. 

Fra samme tradition som Erving Goffman er Howard S. Becker, hvis værk Outsi

ders – Studies in the Sociology of Deviance fra 1963 Vibeke Asmussen analyserer. Kernen 

i denne analyse er, hvad og hvordan afvigere skabes i et spil mellem samfundets eller 

magtfulde samfundsgruppers fastlæggelse af afvigende adfærd og visse gruppers kon

krete adfærd. I centrum er her marihuana-brugere fra især det jazzmiljø, Becker fær

dedes i. Kernen i Beckers bog er således i overensstemmelse med Durkheims gamle 

tese om, at afvigere er noget, samfundet skaber, og ikke noget, nogle mennesker blot 

er i kraft af deres natur eller lignende. Oven i købet er det at blive misbruger no-

get, man skal socialiseres til. Med dette nye perspektiv på misbrugere skabte Becker 

grundlaget for en ny og omfattende forskning i afvigere og misbrug set fra afvigernes 

eller misbrugernes position. 

En af de seneste års mest citerede antropologer er Clifford Geertz (1926-2006), 

og en af hans mest citerede artikler er den om “Thick Description”, som Jakob Krause-

Jensen her underkaster en geertz’sk analyse, hvor Geertz’ definition af kultur tages 

op sætning for sætning, og hvor kulturbegrebet i Geertz’ tekstuelle formulering ta

ges op som var det tætpakkede fakta. Krause-Jensen slutter med to både seriøse og 

solidariske kritikere af Geertz: F. Barth, der savner de dynamiske aspekter i Geertz’ 

kulturbegreb, samt en erkendelse af at kultur som viden ikke er ligeligt fordelt blandt 

befolkningerne, og R.M. Keesing, som opfatter Geertz’ net af betydning som et net af 

mystificering til fordel for de få. Igen er vi således tilbage i modsætningen mellem sy

stem og forandring og i problemerne med at få kulturanalysen til at afspejle forskelle, 

modsætninger eller klasser i de undersøgte samfund. 

Et bud på en løsning af disse problemer har Pierre Bourdieu (1930-2002), der 

med sit habitus- og feltbegreb ifølge Sine Agergaards analyse af Bourdieus Outline of 

a Theory of Practice om ikke løser problemerne, så ved at integrere strukturbegrebet i 

beskrivelsen af menneskets handlinger formulerer problemet i en form, hvor diskus

sionen kan komme videre. At Bourdieus Outline har haft stor betydning, viser alene 

det store antal henvisninger hertil, som kan ses i statistikkerne. Centralt er det også for 

Agergaard, at Bourdieus teorier eller metoder udspringer af empirien og ikke blot er 

luftige, filosofiske konstruktioner. Bourdieus undersøgelser bevægede sig ind over et 

utal af fagfelter, men i samme periode udviklede der sig en række specialgrene inden 

for antropologien, specialgrene der ikke var regionalt funderet. En af disse specialite

ter, der har vist sig yderst ekspansiv, er den medicinske antropologi, og her analyserer 

Mette Bech Risør og Lisbeth Ørtenblad et af de klassiske værker, der har haft størst 
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Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

betydning for denne udvikling, Arthur Kleinmans Patients and Healers in the Context of 

Culture. Som den første fremstillede Kleinman – inspireret af C. Geertz’ fremstilling 

af religiøse systemer – aktiviteter i forbindelse med sygdom og sundhed som kultu

relle systemer, og med dette udgangspunkt sættes de naturvidenskabelige og de sociale 

og humanistiske studier i en frugtbar relation til hinanden. Også kritikken af Klein-

mans model samt den effekt, Kleinmans arbejder har haft mere generelt, præsenteres 

indgående og diskuteres. 

Et af antropologiens, man kan næsten sige, evige problemer er forholdet mellem 

samfundssystemet eller et samfunds kultur og så forandring. Hvor ligger kimen til 

forandring i et system, der reproducerer sig selv kulturelt? Dette mener Ton Otto, 

at Marshall Sahlins er kommet med et så spændende bud på, at det vil gøre Historical 

Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands 

Kingdom fra 1981 og Islands of History fra 1985 til klassikere. Sahlins’ bud er, at der kan 

komme et misforhold mellem de kulturelle kategorier, menneskene agerer efter, og de 

sammenhænge, der ageres i. De kulturelle kategorier er hele tiden på spil i forhold til 

deres funktionalitet. Kategorisystemet kan således blandt andet undermineres af sær

lige begivenheder, der som Cooks besøg på Hawaii sætter processer i gang, der fører 

til store forandringer. Sahlins’ opfattelse af omstændighederne omkring Cooks besøg 

og drabet på ham er blevet diskuteret meget inden for faget, og Ton Otto diskuterer 

de to væsentligste kritikker af Sahlins og Sahlins’ reaktioner herpå. 

Tværfagligheden fik i 1980’erne mange forskellige ansigter, og et af dem var den 

globalisering, som udviklede sig ud af de forskellige verdenssystemteorier, 1970’erne 

var så rig på. Nils Bubandt fremhæver her Eric Wolfs (1923-1999) mammutværk, 

Europe and the people Without History, for at vise, at en ordentlig forståelse af den globa

lisering, som nu er så meget i vælten, kræver en god historisk forståelse. Dertil frem

hæves Wolf for at have gjort produktionsmådebegrebet relevant i en globaliserings

sammenhæng ved at lade det omfatte de former, magten organiseres i. Og sidst, men 

ikke mindst viser Wolf, at antropologiens traditionelle, mere eller mindre primitive 

samfundsformer i realiteten var konsekvenser af verdensmarkedets altgennemtræn

gende og altomformende dynamik. 

Som det er fremgået, har Chicago frembragt en række mesterværker, og Lars 

Kjærholm henter endnu en chicago’aner frem, E. Valentine Daniel, semiotisk indi

ensforsker. Lars Kjærholm viser med Daniels analyse som eksempel, at anvendelsen af 

Charles S. Pierces (1839-1914) semiotik bringer antropologien væsentligt nærmere sit 

objekts idéverden end kritikere af brugen af semiotik i antropologiske studier har ind-

set. Dertil bruger Lars Kjærholm denne anledning til at afmystificere den semiotiske 

antropologi, som i udgangspunktet kan virke yderst kompliceret. 

En af de ikke-antropologer, der i en årrække havde stor indflydelse på antropolo

18 Ole Høiris 
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Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

gien – og vel stadig har det – er Benedict Anderson, hvis Imagined Communities Kri

stoffer Brix Bertelsen analyserer. Centralt er her, at såvel nationalisme som nationalstat 

i modsætning til venstrefløjens normale behandling ikke afvises, men demonstreres 

som et produkt af nogle specifikke historiske og sociale mulighedsbetingelser. Efter en 

detaljeret analyse af bogen viser Bertelsen, at såvel fænomenerne som diskussionerne 

om dem vil fortsætte lang tid endnu, idet der på trods af globalisering og harmoni

sering ikke synes at være noget alternativ til at skabe den sammenhæng i tilværelsen 

og den følelse af tilhørsforhold, som alle mennesker har brug for. En anden reaktion 

på den koloniale antropologi fremstiller Jens Pinholt i form af Roger M. Keesings 

(1935-1993) fremstilling af stillehavsfolket kwaios opfattelse af historien gennem ko

lonitiden, noget som på sin egen måde indløser det projekt, Eric Wolf fremlagde. Ud 

over at berømme Keesing for at give stemme til de mennesker, der i mange år har 

været grundlag for faget, og derved gøre dem til aktører i deres egen historie uden at 

se bort fra de magtforhold, de var underkastet, viser Pinholt også de dilemmaer, en 

sådan solidarisk fremstilling giver. Dette formuleres som den modsætning, der kan 

opstå mellem den antropologiske videnskabelige hæderlighed og solidariteten med 

de folk, man var på feltarbejde blandt, og som man via publikationer kommer til at 

repræsentere, samt de problemer, der kan opstå, når der er diskrepans mellem de for 

antropologien og de for befolkningen relevante og vigtige emner. 

Bogen afsluttes med Anja Stokholms fremhævelse af Fredrik Barths Balinese Worlds 

som et mesterværk, hvis status ikke kun skyldes dets teoretiske bidrag, men i høj grad 

at denne teoretisering udspringer af solidt feltarbejde og empirisk analyse. Kernen i 

Barths bidrag med denne bog sammenfatter Stokholm i fire punkter, idet den, ud over 

at gøre op med tidligere berømmede analyser af balinesisk kultur, også indskriver sig i 

og påvirker en højaktuel antropologisk debat om forholdet mellem struktur og aktør, 

foregriber en nyere tendens med fokus på viden og kundskab, og udvikler begreber, 

der har en bred udsigelseskraft og anvendelighed på vidt forskellige kulturelle og so

ciale processer. Især Barths indledende og senere mere udbyggede begreb om en vi

densantropologi, hvor viden eller kundskab kan erstatte det statiske kulturbegreb og 

producere dynamiske analyser, fremhæves som havende en bred betydning også ud 

over antropologien. 

Afslutningsvis vil jeg takke Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og af

deling for Antropologi og Etnografi for den økonomiske støtte, der har gjort dette 

projekt muligt. 
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