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Johannes Nicolaisen – af alle kendt som Nic – var 
dansk antropologis første og i mange år eneste 
professor. Han ændrede det romantiske museums-
fag med rod i Nationalmuseets faglige behov til et 
moderne analytisk universitetsfag.

Nic var den store feltarbejder. Han drog først 
til Lapland og senere til Sahara – og stort set 
uden penge. På rejserne var tobak, notesbog og 
foto udstyr langt vigtigere end mad, og transport 
klarede han selv til fods, på ski eller æsel. Målet 
med felt arbejdet var ud over at forstå menneskers 
kultur og historie altid at svare på de store spørgs-
mål: nomadismens oprindelse eller menneskets 
oprindelige kultur som jægere og samlere. Altid 
skulle han derfor længst ud, hvor han mente, at 
den traditionelle kultur havde overlevet i størst 
udstræk ning.

For Nic var kulturrelativismen kombineret  
med en insisteren på, at friheden til selv at 
bestemme også skulle gælde minoriteter rundt  
om i verden. Mere og mere blev han klar over, at 
det liv, civilisationen tilbød os, manglede mange 
af de fundamentale menneskelige værdier, som 
han fandt under sine ophold hos såkaldt primitive 
folk.
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„Fysisk udholdende, skarpt iagttagende og frem for alt med en ganske særlig evne til at 
forstå og omgås mennesker …“ Carl Johan Becker 1982 om Nicolaisen.

„… en i sjælden grad benådet feltforsker. Til dette hører foruden evnen til at iagttage 
også evnen til at tilpasse sig, såvel fysisk som åndeligt. Nicolaisen var en skarp iagttager, 
meget hårdfør og akcepterede og blev selv akcepteret af de mest forskellige mennesker. 
Den særlige tillid han udstrålede, og den tryghed man følte i hans nærvær, opfattedes 
sandsynligvis på tværs af kulturelle skel.“ Sofus Christiansen 1980 om Nicolaisen.

„… det fælles menneskelige tæller trods alt uendelig meget mere, end alt det, som skiller 
og splitter.“ Johannes Nicolaisen 12. marts 1952 i Aarhuus Stiftstidende. 
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9

Forord

Antropologi er i dag et stort fag i Danmark med flere hundrede studerende og 
ansatte ved fire universiteter, og mange andre fag refererer til antropologiens teorier 
og især metoder, herunder ikke mindst feltarbejdet. Dette er resultatet af en kolossal 
udvikling, siden denne forfatter begyndte sine studier i februar 1966 og her mødte sine 
8-9 medstuderende, når alle årgange var samlet til de seminarer, der gjorde det ud for 
undervisning. Faget blev dengang opfattet som et støvet museumsfag med primitive 
folk som studieobjekt og få erhvervsmuligheder uden for Nationalmuseet, Forhistorisk 
Museum i Aarhus og institutterne på Københavns og Aarhus Universitet. I alt var der 
vel højst 10 fuldtidsjobs i landet. På trods af konstante advarsler om, at der ikke var 
store muligheder for jobs efter den magisterkonferens, som var fagets eneste afslutning, 
var der alligevel over 40 studerende i alt på de to antropologifag. Denne interesse fra 
de unge studerende kan tilskrives to forhold, der på flere måder hang sammen. Det 
ene interessefelt var evolutionen, en interesse, som afspejlede den enormt dynamiske 
udvikling, Vesten oplevede i perioden op gennem 1960’erne. Kunne man forstå civi-
lisationens fortidige udvikling ud fra den kulturelle mangfoldighed, der var i verden? 
Den anden faktor, som skabte interesse for antropologien, var den udvikling, der i 
1960’erne skete i de områder, der var antropologiens klassiske felt. De tidligere kolonier 
blev selvstændige, og de efterfølgende problemer med at få de nye stater til at fungere 
handlede blandt andet om de kulturelle og sociale forholds udvikling eller evolution. 
Kunne evolutionen til civilisation, det vil sige til de vestlige liberale demokratiers sam-
fundsform, bruges til på et videnskabeligt grundlag at forstå og bidrage til de tidligere 
koloniers og nu selvstændige landes udvikling? De tidligere kolonier blev til ulande, 
og de blev mål for den såkaldte ulandshjælp fra de rige lande, hvor målet var at skabe 
moderne statsformer og fjerne fattigdommen og de mange konflikter i disse lande. I 
dette marked bød forskellige fag sig til. Set i bagklogskabens klare lys må det erkendes, 
at det lykkedes bedst for økonomerne og folk med statskundskab, der fik gjort stats-
administrationen overbevist om, at dette var et økonomisk problem, og at man i løbet 
af ikke ret mange år ville kunne bringe disse lande på et niveau, der blev kaldt ’take 
off’, det vil sige det økonomiske udviklingsniveau, hvor økonomien var stærk nok til 
selv at generere udvikling. Økonomerne lykkedes, men det gjorde deres projekt som 
bekendt ikke.
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10 FOrOrD

Ulandene blev dog et arbejdsfelt for antropologer – når de nu engang vidste noget 
om de mennesker, der levede i disse lande, kunne de måske udvikle nogle effektive 
administrative kontrolmekanismer, så der kunne komme styr på de forskellige mino-
ritetsfolk, som var i centrum for antropologernes interesser. Dette gav nogle praktiske 
analytiske erfaringer, som ikke kun var relevante i en ulandssammenhæng, men også 
i de såkaldt moderne stater. Denne bog handler om, hvad det var, antropologien selv 
ønskede at byde ind med, og især om, hvem der kæmpede denne kamp, der som mål 
ikke havde underkastelse under de nye statsadministrationer, men en kombination af 
mest mulig autonomi og kontrol over relationen til den modernitet, der spredte sig i 
de nye stater. 

I 1964 fik faget sin første professor, Johannes Nicolaisen, af alle kaldet Nic, som for 
det første måtte tilkæmpe sig en bred definition af fagets objekt, idet der i 1960’erne 
var andre fag, der gerne ville have del i den lovende ulandsforskning. Det lykkedes ikke 
at slå økonomerne, men Nic lykkedes med at give faget en så central betydning, at det 
ud over jobs i forbindelse med ulandene også blev bredere interessant i fx højskolesam-
menhænge, ja i 1970’erne var det endog på tale som gymnasiefag. Dertil var han central 
for fagets formidling, dels fagligt ved at starte et internationalt tidsskrift, FOLK, dels 
populært ved at starte det dansksprogede populære tidsskrift Jordens Folk.

Nic blev en helt central figur i formuleringen af faget under disse omstændigheder, 
og selv om faget i dag er meget anderledes, idet der fx ikke længere er primitive folk 
eller kulturer, og man ikke længere tænker den kulturelle variation som udtryk for sta-
dier i den menneskelige udvikling, så er det nødvendigt for at forstå faget, som det er i 
dag, at se tilbage på formningen af det i Nics funktionsperiode, der sluttede brat i 1980 
med Nics tidlige død. Konflikter på instituttet i København synes at have ført til en 
bevidst udskrivning af Nic af fagets historie, mens han i Aarhus var en yderst populær 
gæst, da han altid var åben over for selv yngre studerendes ideer. Derfor blev der her i 
Aarhus taget initiativ til at bringe Nic tilbage i erindringen og markere den store betyd-
ning, han har haft for faget. Samtidig er det en indforstået redegørelse for faget på den 
tid, da Nic var dets professor, af en, der var der selv.

Som forfatter har jeg især fremstillet Nics antropologi, sådan som den er kom-
met til udtryk i hans publikationer, krydret med enkelte mere personlige oplevelser og 
informationer fra andre. Kernen i dette har været at forstå det menneskesyn, der lå bag 
Nics faglige aktiviteter, og som på centrale områder var forskelligt fra den modernite-
tens antropologi, som Nic introducerede her i Danmark, og som herskede i 1960’erne 
og 1970’erne. Som det vil fremgå, kunne Nic ikke forlige sig med en videnskabelighed, 
der koldt objektiverede de mennesker, han på feltarbejder havde levet så tæt sammen 
med, og han kunne ikke reducere disse menneskers refleksioner over sig selv til kun 
at være interessante objekter for videnskabelig analyse og ikke reflekterede bidrag til 
denne analyse. Og dertil kunne han ikke acceptere en systemantropologi, der fornæg-
tede historiens betydning.
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