Dyr eller menneske – beinharde bevis
Endre Willassen

Tidlig på 1990-tallet fikk Universitetet i Bergen et brev fra en australsk
urbefolkningsorganisasjon. De mente å ha opplysninger om at De naturhistoriske
samlingene her hadde utstilt en hodeskalle av en australsk urinnvåner.
De ba om å få skallen tilbake. Imidlertid viste det seg å være en gipsmodell
som i seg selv neppe fortjente spesiell pietet eller verdig begravelse.
Gi oss hodene tilbake
Noen år seinere ble stridigheter mellom samerepresentanter og Anatomisk
institutt ved Universitetet i Oslo omtalt
i avisene (se klipp fra Dagbladet 1996).
Minst ett av hodene fra henrettelsene
etter Kautokeinoopprøret skulle befinne seg ved instituttet sammen med
tusenvis av andre «navnløse». Samenes
talsmenn ville begrave skallene i samisk
jord, men ved Anatomisk institutt ville
de nødig gi slipp på det som der ble an-

sett som verdifullt forskningsmateriale.
Hvordan kunne det ha seg at universitetets folk opprinnelig kunne være så
interessert i hodeskaller? Og hvordan
kunne de seinere være så ufølsomt påholdende med etniske forfedre under
en ny tidsånd, da HM Kongen syntes
han måtte unnskylde seg for nasjonens
overgrep mot samene, og mange «ekte
nordmenn» heller ville vært indianere
enn cowboyer? La meg forsøke å belyse
disse spørsmålene.

Moses i vidjekrattet
Jens Andreas Friis, født i Sogn, var
Norges første professor i samisk språk.
Hans fortellinger fra sameland gjennom boka Lajla (1881) ble sannsynligvis ganske betydningsfulle for folkelige
oppfatninger om hva det innebar å
være same. Tør vi gjette på at den også
har hatt stor betydning for samisk
selvforståelse? Ved gjentatte filmatiseringer og oversettelser av Lajla til andre språk, fikk Friis’ beretninger stor
spredning. Et av de underliggende motivene i denne såpeoperaen er det vi
kan kalle genetisk determinisme. I introduksjonen til problematikken lånte
Friis bildemotiver fra gammeltestamentet. Jøden Moses ble jo funnet i
en kurv i sivet i Nilen og vokste opp
hos egypterne. Nydøpte Lajla forsvant
under dramatiske omstendigheter og
ble funnet av en same i ei komse på ei

Figur 1. To av mange modeller av skaller
fra ulike deler av verden som angivelig skulle
demonstrere beinharde bevis for naturlig
variasjon mellom mennesker, spesielt med
hensyn til hjernekassen. Montasjene ble
relativt nylig fjernet fra en tidligere «permanent» utstilling i De naturhistoriske samlinger
ved Bergen Museum. Etikettene leser «Patagonier Argentina (avstøpning)» (til venstre)
og «Græker (avstøpning)».  Foto: E. Willassen
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Figur 2. I «Mangfoldsåret» 2008 synes filmen om opprøret i Kautokeino i 1852 å bli en formidabel publikumssuksess. Nå kjenner svært
mange historien om Mons Somby og Aslak Hætta. Noen vil kanskje ha funnet sin samiske Che Guevara, eller til og med sin Osama bin Laden
i denne framstillingen ( Giæver 2008, Strøksnes 2008).
FOTO: Sandrew Metronome Norge/Rubicon Film

lita øy i ei navnløs elv i Finnmark. Hun
vokste opp i samisk miljø og var lykkelig uvitende om sitt «norske» opphav
inntil bryllupet med en velstående samegutt var mer eller mindre klappet
og klart. Da begynner det antakelig å
rive og slite så sterkt i Lajlas «norske»
gener at hun vraker sin reinrike samegutt og velger kjærligheten til en norsk
kjøpmann i stedet. Var det slik at hun
som same ble pirret av den eksotiske
nordmannen sørfra med butikk, eller
kunne hun ubevisst ikke svikte sin genetiske identitet? Dessverre for Lajla
viser det seg at hun ikke blir evig lykkelig av et slikt valg. Da kjøpmannen
går konkurs, drives hun ut av paradiset
på vidda og ender som en fattig kvinne
i Bergen by.

Denne triste enden på historien om
Lajla kan vi lese som nedvurdering av
bylivet og en oppskatting av den formen for tilværelse som ble levd på vidda.
Det passer bra med det idealiserte bildet mange urbaniserte og sivilisasjons
deprimerte europeere hadde i den tida,
av «uskyldige og uforstyrrede naturmennesker» og deres «harmoniske
tilværelse i skaperverket». Noen vil
sikkert kjenne Jean-Jacques Rousseau
som en av filosofihistoriens mest framtredende representanter for slik tenkning. Men svært mange andre hadde
også sine egne erfaringer fra reiser, eller
fra litterære beretninger om reiser som
var mindre åpenbart fantasifulle og mytologiske enn Odysseen. Tilværelsen
kunne være et slit, for ikke å si kjede7

Figur 3. Oppslag
i Dagbladet fra 1996

Figur 4. Etnisk forvirring? Samejenta Lajla, som viser seg å ha «norske gener» (venstre).
I nederlandsk utgave er Lajla kledt i scooterdress som kan synes som en grønlandsbunad
produsert i Bangladesh. Ifølge professor Coons bok Races of Europe (1933) er menneskene
rundt polen en forholdsvis ensartet gruppe. Kanskje var det slike ideer som gjorde at samer på
utstillinger i Europa fikk slike instruksjoner: «vi såg inte tilräckligt vilda ut, så vi fick måla oss
alldeles bruna i synen och klä os som eskimåer» (se Baglo 2007). Linné lot seg male i samedrakt med noaideutstyr, inkludert den forbudte tromma (høyre).

lig, og lengselen tilbake til den gudeskapte, og derfor perfekte naturen synes
å ha vært ganske utbredt. Etter sin reise
i Lappland i 1732 omtalte for eksempel
Carl von Linné samene som «våre lærere». Hvordan kunne han si noe slikt,
han som ifølge noen kulturvitere var
oppfinner av «den klassiske rasismen»?
Hvordan kunne han si noe slikt, han
som var medisinutdannet midt i kjerneområdet av europeisk opplysningstid
med kunnskap som var oppsamlet og
perfeksjonert helt siden de gamle grekerne? Hadde Linné en hang til «det
alternative», eller koketterte han bare
med magiske tradisjoner når han lot
seg avbilde med ei sjamantromme?
Ifølge Snorre Sturlason opplevde Olav
Tryggvason på sitt røvertokt til NordNorge nærmere tusen år tidligere at
«finnene», som han kalte noen av tjenestefolkene til Raud den Rame, forsvarte innseilingen til Saltfjorden ved
Bodø med meteorologiske tjuvtriks i
form av magisk framkalt uvær. Klart
en blir litt engstelig for hva slike skapninger kan finne på av djevelskap! Noen
dengte de, noen drepte de og dermed
var det distriktet kristnet.

Regissøren av filmen «Kautokeinoopprøret» uttalte etter «Veiviseren», en
tidligere filmsuksess fra samisk miljø,
at samisk historie nærmest er helt blottet for krig og vold. Ekte samer er rene
skjære blomsterbarna, dersom de ikke
blir provosert av onde «tsjuder». Men

nostalgisk dyrking av uskyldige naturbarn er ofte full av paradokser. Ifølge
Linneuskjenneren Lisbet Koerner var
Linné tilsynelatende helt blind for
alle åpenbare tilfeller av sykdom og
sosial elendighet i det såkalte frie livet
på vidda. Og Rousseaus «uforstyrrete
ville» kunne også forstås som tilbakestående utviklingshemmede som tydeliggjorde kontrasten til suvereniteten
og fortreffeligheten til en selv og ens
egen folkegruppe.
For en forholdsvis selvtilfreds globe
trotter er det kanskje nærliggende
å spørre: Hvordan kan det ha seg at
noen erobrer verden, mens andre må
lide i elendighet og kanskje bukke
under? Undertittelen på boka av Charles Darwin, som norske professorer i
1996 kåret som tidenes viktigste, sier
mye om hva reflekterte hjerner strevde
med, etter sterke møter med annerledes
ansikter og fremmede kulturer: Preservation of favoured races in the struggle
for life. Den tilkjennegir at noen raser,
hva nå enn det måtte være, favoriseres
i kampen for tilværelsen.

Figur 5. Etter møtet med fuegianerne skrev Darwin i dagboka si (side 286): How very little
are the habits of such a being superior to those of an animal. By day prowling along the coast
& catching without art his prey, & by night sleeping on the bare ground. Bilde fra N. Jardine et
al (eds) Cultures of Natural History. Cambridge.
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Doggies catch otters,
old women no
Den unge Charles Darwin ga ikke alltid en fullt så fordelaktig beskrivelse
av «de ville» han fikk treffe på jord
omseilingen med HMS Beagle. Spesielt gjorde det inntrykk på han å se folk
på Ildlandet, Tierra del Fuego. I boka
Descent of Man – Menneskets avstamming skriver han: «Mens jeg observerte
de barbariske innbyggerne på Tierra del
Fuego, slo det meg at de ufravikelige forutsetningene for sivilisasjon er eiendom,
et fast bosted og at mange familier er forent under ett overhode. Slike vaner nødvendiggjør nesten dyrking av jorda ...»
Hjemløse nomader uten sjef hadde
han tilsynelatende ikke helt sansen for.
Men i dagboka si skriver han om forhold som skulle antyde at han mener
det er kulturelle, og ikke «rasemessige»
forhold som avgjør hvordan folk framstår og oppfører seg. Musikalkjennere
vet at i My Fair Lady eksperimenterer
britiske overklassemenn med mulighetene for å omskape ei rennesteinsjente til høyklassedame med fine vaner
og god språkføring. Tilsvarende eksperimenter, om enn ikke nødvendigvis
opprinnelig planlagte som hypotesetesting, hadde sikkert vært utført tidligere
ved mange anledninger. I Darwins tilfelle var lærdommen i utgangspunktet
basert på kidnapping. På en tidligere
reise til Sør-Amerika hadde nemlig
kaptein Fitzroy på HMS Beagle tatt
med seg «prøver» av innfødte kvinner
og barn. Dessverre hoppet mødrene på
sjøen i panikk, og en av gislene døde
seinere av sykdom. Men noen overlevde, og etter tre år hos viktoriansk
vertskap, skulle de nå sendes hjem med
det samme toktet som unge Darwin
fikk delta i. De var tre ungdommer som
engelskmennene noe respektløst kalte
Fuegia Basket, Jemmy Button og York
Minister. I dagboka skriver Darwin om
disse medpassasjerene: «... i motsetning
til hva som ofte er blitt hevdet, har tre år
vært tilstrekkelig til å forandre de ville til

fullstendige og frivillige europeere med
hensyn til atferd.»
Forskjellene mellom ville og kultiverte fuegeianere beskrives klart i dagboka. De ville stjeler som ravner og
framtrer med diverse ufin og motbydelig atferd. Jemmy opplever sågar at
hans egen bror stjeler fra han. Attpåtil
skryter de av sine korrupte bedrifter
slik at de nylig hjemvendte, ufrivillige
ambassadører til stormakten blir aldeles skamfulle over sine genetiske slektninger.
Darwin skriver: «Stakkars Jemmy så
heller trist ut og ville sikkert ha likt å
reise tilbake med oss. Han sa: ’de var alle
svært dårlige mennesker’...». Dersom
disse folkene skulle være representative for den opprinnelige menneskelige
naturtilstanden, stemte den kanskje
bedre overens med rettroende kristne
forestillinger enn med Rousseau? En
nordafrikaner som levde omtrent 400
år etter Kristus, og som seinere ble kalt
Hellige Augustin, hadde fått gjennomslag i kristen lære for sin biologiske
doktrine om arvesynd: «– alle mennesker får overlevert Adams synd gjennom
sperma.» Gudene vet hvor han hadde
kunnskapen fra, men han var ikke i tvil
om at «... det kryper spedbarn rundt på
golvet i helvete». Heldig da for Lajla at
hun var døpt før hun havnet hos samene, for hele poenget med denne magiske handlingen skal visstnok være en
slags genterapi, som passiviserer arvesynden og dermed berger nyfødte fra
å havne på feil sted i etterlivet!
Og var det ikke omtrent slik filosofen Thomas Hobbes, og mange med
han, hadde framstilt den opprinnelige
menneskelige naturtilstanden: en asosial, brutal og ensom tilværelse med alles kamp mot alle? Slike ansamlinger av
individer som knapt nok kunne kalles
samfunn, uten «ett overhode», til for
eksempel å tøyle konflikter sprunget
ut av rein egoisme, kunne vel ikke anses som siviliserte?
Og kanskje verst av alt, fuegianerne
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Figur 6. Fuegianerne som engelskmennene kalte Fuegia Basket, Jemmy Button og
York Minister. Bilde fra N. Jardine er al (eds)
Cultures of Natural History. Cambridge.

fortalte til Darwins selskap at når det
ble dårlig med mat, spiste de sine gamle
kvinner. De hadde stor moro av å vise
hvordan de kunne kvele en kvinne i
røyken fra et bål, og da de fikk spørsmål om hvorfor de ikke heller spiste
sine hunder, svarte de: «Hunder fanger
oter, – gamle kjerringer nei!» Liten tvil
om at det var behov for kristne misjonærer der. Beagle hadde forøvrig med
en slik innvandrer som skulle plantes
der, men han måtte berges inn igjen
etter aggressive anfall fra de innfødte.
(Seinere har det etter sigende vist seg
at fuegianerne lo seg skakke av å drive
gjøn med britene ved å framstille seg
som kannibaler.)
Darwin ble melankolsk ved tanken
på at de skulle sette de tre «temmede»
fuegianerne ut igjen der de opprinnelig
«hørte til»: «Jeg er redd for at hva enn resultatet blir av deres utflukt til England,
så vil det ikke være fordelaktig for følel-

sen av lykke. De har altfor stor intelligens
til at de ikke ser hvor enormt overlegen
sivilisert livsførsel er over usivilisert, og
likevel er jeg redd det er det sistnevnte
de må vende tilbake til.»
Dette skrev han i dagboka. Ifølge seinere observasjoner gikk det ille med
både Fuegia Basket og Jemmy Button.
Fitzroy og Darwin så Jemmy Button
igjen et år seinere: «Denne stakkars
mannen var Jemmy – nå en tynn nedslitt villmann med langt, uordnet hår, og
naken bortsett fra et teppe rundt livet. Vi
hadde forlatt han rund, feit, rein og velkledd. Jeg har aldri sett slik fullstendig og
forferdelig forandring.» Det kunne se ut
som alle Fitzroys velmente investeringer i kultivering og foredling var gått
tapt da de innfødte raskt falt tilbake til
sin opprinnelige tilstand. Var dette deres egentlige natur?

«Dyriske trekk» kan geometriseres
Det fortelles at kaptein Fitzroy var
skeptisk da Darwin som teologiutdannet 22-åring fikk jobben som naturalist på den andre ekspedisjonen med
HMS Beagle i 1831. Den 26 år gamle
skipssjefen var sterkt påvirket av fysiognomiske ideer og mente han kunne
se ufordelaktige personlighetstrekk i
Darwins utseende. Fysiognomisk tenkning har antakelig vært en disposisjon
ved den menneskelige hjerne siden
«tidenes morgen». Det er en form for
«kroppskunnskap» som gjerne bygger

på oppfatninger av «essensielle likheter» mellom objekter i og utenfor
kroppen. Likheter vi mener å se, kan
på en eller annen måte være uttrykk
for samme eller tilsvarende årsaksforhold. Hvis vi finner ut av slikt, kan vi
håpe at verden blir forutsigbar og kontrollerbar. Men svært ofte er mellommenneskelige kontrollsystemer bygd
på forfeilet, eller i beste fall upresis forståelse av hvordan ting henger sammen.
Førmoderne vitenskap er full av såkalt
sympatisk korrespondanse mellom objekter som strengt tatt har lite annet til
felles enn at de har masse og lar seg påvirke av gravitasjon. Likevel kan slik
form-mystikk «trollbinde» folk i fasinasjon og forvirrede aha-opplevelser
og gi rom for mer eller mindre bisarr
praksis og magiske handlinger. Rett
som det er hevdes de å ha terapeutisk
virkning.
Jordmåling, eller geometri, er et av
de viktigste redskapene vi har for å orientere oss om tid og rom, men vinkler
og proporsjoner kan også være trylle
formularer for forfeilet forståelse av
verden dersom de blandes med mystisisme i pytagoreisk tradisjon. De fleste
av oss er kanskje tilbøyelige til å tenke
på Leonardo da Vinci og Albrecht
Dürer primært som store kunstnere,
som med genialt øye for kroppslige
forholdsmål kunne gjenskape naturalistiske bilder av den virkelige verden. Men hva tenkte de forøvrig om
den verden de rekonstruerte? Geome-

Figur 7. Fysiognomi etter Charles Le Brun, Ludvig XIVs fremste hoffmaler.
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trien kunne brukes til navigasjon og
stjernetitting og til å konstruere fantastiske byggverk. Mange av byggverkene hadde vært forsøk på å kopiere
himmelhvelvingen og universet. I middelalderkunst kan en observere projeksjoner mellom kroppens dimensjoner
og elementer i et geosentrisk og humansentrert verdensbilde. Mystiske
sammenligninger mellom universelle
fenomener og kroppslige egenskaper
ble «biologiske» forklaringsmodeller
som vi i dag bare kan beundre for sin
fantasifullhet.
Den sveitsiske presten og filosofen
Johann Kaspar Lavater utga ved slutten
av 1770-åra Fysiognomiske fragmenter
til befordring av menneskekunnskap og
menneskekjærlighet. Her gir han uttrykk for sin fasinasjon for det «fysiognomiske systemet» som Ludvig den
fjortendes hoffmaler Charles LeBrun
hadde utviklet med sine sammenlignende studier av hodefasong og
ansiktstrekk hos mennesker og dyr.
Det som er slående med LeBruns
menneskemodeller, er at dersom de på
samme måte som dyrene han tegnet
skulle være framstilt realistisk, så måtte
de representere særdeles sjeldne eller
forlengst utdødde mennesketyper. Snarere er det vel slik at menneskeportrettene er karikaturer. Slike antropomorfer
er jo vel kjente fra dagens visuelle populærkultur – tegneserier, animasjonsfilm og science-fiction. De kan få oss til
å tro at esel, okse eller løveaktige kvali-

http://www.maitres-des-arts-graphiques.com/-EXBArchive.Physiognomie1.html

teter er karakteristisk for ulike typer av
menneskelige framtoninger. Men ett av
problemene er at denne pseudozoologiske kunnskapen helst refererer til mytologiske dyr, slike som varulver, løver
med riksvåpen og krone, eller Aslan,
eller også slanger med spesiell evne til å
overtale kvinner til handlinger som får
forferdelige eksistensielle konsekvenser
for hele menneskeheten.
Av de mer oppsiktsvekkende illustrasjonene i boka til Lavater er framstillingen av en transformasjon i 24 faser
fra froskehode til en antropomorf gresk
gud, Apollo, via det han kaller ulike
stadier av menneskelighet (se http://
www.mlahanas.de/Greeks/images/Frog
Apollo.jpg).
For så vidt ligner det på et eventyr
vi kjenner. Et prinsessekyss er det som
skal til for en slik forandring. Lavater
sier:
«Utallige forsøk har blitt gjort på å
framstille gradene av form i mennesker
og dyr, og regelmessig systematisere og
definere skjønnhet på en fysiognomiskmatematisk måte, fra satanisk skrekkelighet og ondskap til guddommelig
opphøyethet; fra det dyriske i frosken
eller apen, til den begynnende menneskeligheten i samojeden, og derfra til den
av en Newton og en Kant. Disse forsøkene
har ikke vært helt uten s uksess.»
Han bruker flere sett av vinkler og
proporsjoner for å illustrere sine grader av styggedom og brutalitet, skjønnhet, intelligens og menneskelighet. For
eksempel:
«La ei horisontal linje trekkes fra det
ytre hjørnet av øyet til det andre, og dra
så linjer fra ytterkanten av øyet til midten
av munnen, slik at det danner en likesidet trekant og du vil ha min ansiktsvinkel
for hele fjeset. Denne vinkelen er 25 grader i frosken og øker til 56 grader, en vinkel som Aristoteles, Montesquieu, Pitt og
Fredrik den Store har til felles med den
pythiske Apollon.»
Om et annet vinkelmål: «… kineserne har syttifem, den skjønneste euro-

Figur 8. Fra kapittelet om skaller i Lavaters bok om fysiognomi: Skallene skal forestille
1) tysker (venstre oppe), 2) etiopier, 3) østinder, 4) «vandrer eller kalmyk tartar».

peer åtti, og intet virkelig naturlig hode,
verken gresk, romersk, persisk eller egyptisk har noen sinne hatt mer.» «Det som
er under sytti grader, gir ansiktet til negeren fra Angola og kalmyken, og ved
ytterligere forminsking mister det alle
spor av menneskelighet ... orangutangen har femtiåtte, den halete apen Simia cynomolgus en vinkel på førtito
grader, og hvis denne vinkelen minskes
enda mer, har vi en hund, en frosk, en
fugl, en rugde ...»
Dette peker naturligvis mot sammenlignende studier av skaller, og i
et eget kapittel gjør Lavater ytterligere
rede for forskjeller mellom folk i ulike
nasjoner. Fire fortegnede skaller skal
tilsvare spekteret av gradert menneskelighet fra filosofen Kant, representert ved en tysk skalle, til «samojeden»,
representert ved skallen til en kalmyktartar, også kalt «vandrer». Den sistnevnte, «nomaden», beskrives som
betegnende for yttergrensen av menneskelighet. Det var levende eksemplarer av slike som Frankfurter Zeitung i
1897 rapporterte hadde ankommet
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zoologisk-etnografisk hage til erstatning for utstillingen av samojeder (se
Rothfels i Baglo 2007).
Slike beinharde bevis for gradert
menneskeverd forkynt av en guds tjener
som elsket menneskeheten var det muligens vanskelig å overse, og de mange
«fysiognomiske regler» som boka hadde
å tilby gjorde nok susen for salget blant
dem som hadde tjenerstab og annen
«besetning» å administrere eller som
skulle ut og kolonisere verden. Den ble
visstnok svært populær i det britiske
aristokratiet, og ble trykt i flere utgaver.
Her er én smakebit av de mange «fysiognomiske reglene» (side 479):
«LXIX: SOFISTER, KNEKTER: Små,
svake, udefinerte øyne med vaktsomt
blikk; blyfarget hud; glatt, kort, svart
hår; oppstoppernese; en sterkt framskutt
underleppe som vender oppover, kombinert med ei velformet, intelligent panne
finnes sjelden unntatt i eksepsjonelt
subtile, skamløse sofister; obsternasige
kranglefanter, artistisk upålitelig, konspirerende, mistenkelig, selvinteresserte,
dårlige, motbydelige menn.»

Det er vanskelig å tenke seg at disse
«reglene» var annet enn mytiske overleveringer og fantasifulle generaliseringer
fra personlige møter med enkeltpersoner som hadde gjort et visst inntrykk –
kanskje irriterende naboer eller lokale
helter i det sveitsiske presteskapet. I
minst ett tilfelle er det særdeles tydelig at personlige sympatier og politiskreligiøse synspunkt ligger til grunn
for hans estetisk-moralske vurdering
av skallens fysiognomi. For Lavater var
filosofen Voltaire, blant annet forfatter av en biografi om svenskekongen
Karl XII, en Judas med sine ateistiske
tilbøyeligheter. Han skriver: «Hvor
karakteristisk er skallen til Karl den 12.!
Hvor forskjellig fra skallen til hans biograf, Voltaire! Sammenlign skallen til
Judas med skallen til Kristus, etter Holbein, og se bort fra de muskulære delene,
og jeg tviler på at noen ville nøle dersom
de ble spurt hvem som var den onde svikeren og hvem som var den uskyldige
som ble sveket.» Lavater hadde neppe

kunnet undersøke skallene til noen av
de fire personene han omtalte her. Men
han hadde sikkert sett bilder og tok det
for gitt at maleren Holbein hadde gjort
en anatomisk riktig avbilding av Jesus
og Judas. Å skjelne helgener fra skurker på døde mennesker var Lavaters
spesialitet, ifølge ham selv.
Graven til Karl XII og andre kongshelter ble forresten stadig vekk åpnet
for beinstudier av svensk storhet.

«Psykoteknisk kvalitets
bedømmelse» – alternativ til
jobbintervju?
«Trynefaktor» var en viktig kunnskapskilde for kaptein Fitzroy, og fysiognomi
var en populær overtro i Europa på
den tida. Fitzroy måtte være temmelig overbevist når han kunne få seg til
å se at ansiktstrekkene til de kidnappede fuegianerne hadde forbedret seg
litt under innflytelse av engelsk miljø
og oppdragelse.

1

3

2
Figur 9. Til venstre (1, 2): Illustrasjoner av «mennesketyper» i ei bok utgitt i Bergen i 1921,
Hjernen og sjælelivet. Populært fremstillet. Illustreret. Undertekstene leser: «Denne type interesserer sig mest for mat og drikke,vil helst dovne sig og sove» og «Fremtredende erhvervsdrift»).
Til høyre (3): «mennesketyper» i dataprogrammet Digital Physiognomy.
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Som astrologi med dyretegn og
andre møllspiste liksomvitenskaper
er fysiognomien ennå ikke begravd.
Stereotype forestillinger om psykiske
kvaliteter og tilbøyeligheter som skal
kunne leses ut av utseende holdes daglig ved like av medieindustrien. En programvareselger satser på at «gammel
visdom» fremdeles har appell, spesielt
dersom en påstår at geometriske forhold i portrettbilder kan avsløre skjulte
trekk og personlighetsprofil hos et oppdatert kjendisgalleri med blant annet
Bin Laden, Jimi Hendrix og Charles
Darwin. De reklamerer for sitt dataprogram, Digital Physiognomy, på følgende vis: «Tenk deg at du møter en
fremmed. Hvordan er hans personlighet? Hva kan vi finne ut bare ved å se
på ansiktet hans?» Retorikken her er
nokså lik innledningen i boka «När de
döda vittna». Der populariserer den
svenske osteologen Carl M. Fürst sin
«vitenskapelige rasisme» i 1920. Han
innleder innføringen i sin vitenskap for
allmennheten med å konstatere det de
fleste vil ha problemer med å benekte:
Om en ser seg rundt, er det forskjell på
folk. «Men det er utenpå ...» heter det
i en antirasistisk barnesang fra etterkrigstida. Spørsmålet er bare hvilken
betydning en kan tillegge forskjellene
en observerer.
Hva «de døde» ifølge Fürst vitnet
om, skal jeg komme tilbake til. La oss
først stifte bekjentskap med dr. Tandberg, i sin tid landskjent som praktiserende frenolog i Norge. I boka «Hjernen
og sjælelivet. Populært fremstillet. Illustreret.», som ble trykt i Bergen i 1921,
presenterte dr. Tandberg det medisinske kunnskapsgrunnlaget for sin yrkes
valgfilosofi med henvisning til den
såkalte lokalisasjonslæren. For et visst
honorar kunne han gi en «kvalitetsbestemmelse» av personligheten vurdert
fra proporsjoner i hodefasong. Personlig konsultasjon var ikke nødvendig, for
vurderingen kunne utmerket godt gjøres ut fra fotografi.

Figur 10. Illustrasjon av hjernen med sine psykologiske «organer» som ifølge frenologien
kunne tolkes fra fasongen på hodeskallen. Herværende forfatter har merket «senteret for
erhvervsdrift», som det ble påstått hadde vokst fra generasjon til generasjon i amerikansk befolkning på grunn av intens trening i handelsvirksomhet.

Frenologi var basert på forestillingen
om at de ulike typer mentale egenskaper var lokalisert til bestemte områder
i hjernen og at størrelsen på disse områdene var avgjørende for hvor sterkt
disse egenskapene gjorde seg gjeldende
i den sammensatte personligheten.
Franz Josef Gall og Johan Spurzheim
gjorde stor lykke med denne psykologiske læren. De hevdet at en kunne lese
personlighetsprofiler ut av fasongen på
kraniet fordi hodeskallen ble antatt å
føye seg etter de bulker og hulrom som
disse ulike «hjerneorganene» skapte.
Typisk nok hadde «høyverdige» sentre, for eksempel «senteret for moral»
en høy nummerering i Galls opprinnelige system. De hadde plassering mot
toppen av hodet, nærmere englene.
Mer basale og «laverestående» tilbøye

ligheter ble styrt av sentre i bunnen av
hjernen. I forklaringer om de enkelte
hjerneorganenes funksjon manglet det
ikke på referanser til moralske symboldyr, f.eks. løver og svaner.
Vi kan forestille oss hvordan dr.
Tandberg kanskje rekrutterte ungdom
med bulk ved ørene til handelsflåten
med grunnlag i følgende kunnskap: «I
forbindelse med centeret for apetit staar
centeret for drikkelyst. Det gir interesse
for flytende stoffer og drikkevarer. Det er
sterkt utviklet hos sjømænd, svømmere
og seilere.» En tilsvarende personlighetstype skulle, ifølge et betydelig eldre engelsk fysiognomisk verk, være
karakteristisk blant annet for kosmologen Copernicus: «En avrundet eller
svulmende fylde i kinnene, fra en halv
til tre fjerdedels tommer utover, bakover,
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Figur 11. Gammel utstillingsmodell ved
Bergen Museum med markeringer av de 27
områdene på skallen hvor de bestemte
mentale og personlighetsmessige kvaliteter
befant seg ifølge Franz Josef Gall. Fra siden
(øverst) ser vi 14: hukommelse for ord, 15:
språksans, 16: fargesans, 17: musikalitet.
Ovenfra (nederst) 3: vennskapssentret, 4: slåssingsentret, 20: intelligens og visdom, 21:
metafysisk sans, 22: humoristisk sans, 23:
poetisk talent, 24: medlidenhet og moral, og
bakerst 26: taket til «religionsorganet».

og litt oppover fra munnen, er den delen
av ansiktet der forkjærligheten for væsker først gir seg til kjenne.» Var det mangelen på slike trekk hos Darwin som
gjorde at Fitzroy følte han var uskikket
til et liv på sjøen? I så tilfelle hadde han
jo rett, for Darwin var ikke sjøsterk.
En skulle tro at de fleste ville oppfatte kranier som nokså stive, og at
det derfor ville være lite rom for forbedringer av svake prestasjoner av, for

eksempel, «moralsentret». Italieneren
dr. Lombrosco hadde dette deterministiske standpunktet. Han la grunnlaget
for fordomsfull juridisk praksis, og muligens for hvordan B-gjengen i Donald
Duck ser ut, med sin påståtte påvisning
av uforbederlige kriminelle i deres
skallefasong. Men, som kaptein Fitzroy
hadde antakelig dr. Tandberg i utgangspunktet tro på at moral og manerer til
en viss grad kan foredles. Og resultatet vil vise seg som forfinede kroppslige
karaktertrekk, kanskje ikke helt som
en gresk marmorstatue fra antikkens
store mestre, men i det minste litt bedre. Troen på at kroppslige egenskaper
man tilegner seg i et livsløp kan bli arvelige, kalles i dag for lamarckisme etter
Lamarck, som anså biologisk evolusjon
som en framskritts- og foredlingsprosess. Linné ville trene tropiske planter
til å leve i nordisk miljø, og i det antidarwinistiske Sovjetsamveldet skulle
landbruksminister Lysenko tvinge diverse matplanter til «å fornekte» sine
evolusjonære og økologiske begrensninger. Med tøff «herding» over noen
generasjoner skulle det gå bra å få kornet til å vokse på tundraen, tenkte man.
(Stakkars den biolog som ikke trodde
på dette og ble avslørt som darwinist.
Da fikk hun skikkelig herde seg!)
Svært mange, inkludert Darwin,
antok at trening og bruk av organer
kunne komme framtidige generasjoner til gode i form av biologisk arv, bare
den så å si fikk satt seg. Kroppsdyrking
og linjegymnastikk blant massene ble
viktige hjelpemidler for de sosialdarwinistiske (egentlig sosiallamarckistiske?)
helsetiltakene som ble satt i verk, ofte
under røde flagg med sigd og hammer. Men for Darwins fetter, Francis
Galton, som ofte kalles intelligenstestenes far, var problemet at de fordelaktige
egenskapene som rasen eller klassen
fortjent hadde tilegnet seg gjennom generasjoner med hardt arbeid, kunne
settes på spill dersom de ble blandet
med «dårlige gener». Hans eugenikk,

eller rasehygiene, ble inspirasjonskilde for sosialpolitikk som blant annet
rammet samene. Med Gregor Mendels
påvisning av «konstante arvefaktorer
«hadde det liten hensikt å trene genene
lengre, og rasehygieniske tiltak måtte
rettes mot reproduksjonsprosessen og
selve genreservoaret. Om Tandberg var
determinist når det gjaldt vurdering av
psykologisk potensial hos et individ,
så trodde han tilsynelatende likevel på
muligheten for utvikling av materialet i folkemassen. Han viste til påståtte
observasjoner av evolusjon i nordamerikanske hodeskaller som følge av intens bruk av «handlesenteret»:
«Antropologene, som studerer menneskenes naturhistorie gjennem de for
skjellige tidsaldre, har gjort en interessant
opdagelse for den nordamerikanske befolknings vedkommende. De har nemlig
iagttat, at det hjerneomraade som betegnes med ’erhvervs-drift’, har utviklet
sig i løpet av faa slegtled.» Denne iagttagelse støtter lokalisations-læren, likesom den fra et psykoteknisk standpunkt
let lar sig forklare. I Amerika blir centrene for pengevæsen, industri og forretning sterkere end noget andet sted
tat i bruk, og det er da ganske naturlig
at disse centre ved intens øvelse og træning faar en fyldigere utvikling end de
øvrige centre.»
Om disse endringene virkelig var
reelle, ville vi nok tilskrive dem helt
andre årsaksforhold enn heftig børsmegling hos far og sønn. Ernærings
situasjonen som følge av sosiale forhold
kan gi store utslag på kroppens ut
seende, og når alt kommer til alt, er
det ikke alltid størrelsen det kommer
an på.
Selv om frenologien var særdeles
svakt fundamentert vitenskapelig og
fortoner seg som latterlig naiv i ettertid,
fikk den et visst rotfeste blant folk, ikke
minst i Australia. Landet ble jo i sin tid
befolket av forviste fanger. Derfor var
det god grobunn for omreisende frenologer som kunne tilby sine tjenester. I
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frenologiens glansperiode ble det også
lagd elektroniske maskiner som skulle
lese ut personlighet ved hjelp av følere
på hodet (se http://www.sparkmuseum.
com/QUACK.HTM ).

Dyr eller menneske?
Etter å ha sett hvilke vilkår mennesker levde under på Tierra del Fuego,
skrev Darwin:
«Hvor lite er vanene til en slik en overlegne de til et dyr. Om dagen lusker han
langs kysten og fanger sine byttedyr uten
kunst, og om natten sover han på bare
bakken.» Noen har uttrykt at Darwin
med sin evolusjonsteori bygde bro over
det skarpe skillet mellom mennesker
og dyr. Men folk hadde nok tenkt før,
og Linné hadde, på samme måte som
Lavater, vanskelig for å komme unna
alle bygningsmessige likheter mellom aper og mennesker. I romanen
om Lajla finnes en scene som minner
svært om Darwins beskrivelse av fuegianerne. En av hovedpersonene i romanen er, i motsetning til Lajla, ekte same
(kalt finne). Han heter Jaampa og var
den som fant spedbarnet Lajla hjelpeløs på vidda. Liksom reinen han gjeter,
pleier han å sove på bakken og da må
han ofte skjære seg løs fordi håret har
frosset fast i løpet av natta. Han er med
andre ord så nær naturen at han faktisk
sliter litt med kultiverte, menneskelige
relasjoner. Slik beskriver Friis lappestereotypen i Jaampa: «Jaampa var av ekte
finsk utseende. Hans munn var temmelig stor, nesen liten og noe flat, öinene
små og plirende, kinnbenene utstående,
håret sort og filtret, og hele ansiktet
furet og rynket som et stykke skrumpet
never.»
Det skal ikke mye fantasi til for å
finne overensstemmelser mellom Friis’
«ekte finne» og fysiognomipresten Lavaters hypotetiske «menneske i naturtilstanden»: Det blir sagt om mennesket
i naturtilstanden «at håret hans ville stå
oppreist eller være ullent, spredt over fje-

set, og at panna ville være helt dekket
med langt hår; at han ville miste storheten i sin framtreden; øynene ville være
dekt, ville synes dypere senket, eller rundere som i et beist; at leppene ville være
tjukke og utstikkende, nesen flat, utseendet tåpelig eller vilt; ørene, lemmene
og kroppen rufsete; huden hard lik svart
eller brunt lær, ... Derfor: Hvor vanskelig ville det være å se forskjellen mellom
menneske og dyr!»
For en som med sin kroppskunnskap mente å se mer eller mindre alle
hovedgrupper av virveldyr representert
i variasjonen av menneskelige ansiktsuttrykk, synes det som nokså pussig at
han med slike formuleringer så innbitt
forsvarer grensene mellom mennesker
og dyr. Og var det ikke slik at han anså
samojeder som knapt å være et begynnerstadium til menneskelighet?
På et tidspunkt i romanen om Lajla
gjør Friis et litterært grep som transformerer Jaampa til dyr. Det skjer under forfølgelsen av Russeulven fra Sibir.
I den dramatiske jakten kaster han alle
klærne, geværet, skiene og andre teknologiske sivilisasjonspåfunn. Selv om
han ikke på annen måte egentlig skifter
form til dyr, er det klart at han har overskredet grensene for dydig atferd med
sin aggresjon og nakenhet. Han blir i
stand til å kommunisere språklig med
ulven og leser en meget opphisset anklage over villdyret som kanskje kunne
inspirere en moderne sauebonde: «(du
og)... hele din forbannede slekt». «Nå
skal du få smake ditt eget ulveblod i stedet» skriker han før det blinker i stål og
han dreper ulven med kniv.
Å skape seg om til dyr er visstnok
noe sjamaner behersker. For øvrig er
det en form for omskaping som er så
vanlig i mytologien at det har fått et eget
ord sammensatt fra de greske, therion,
som betyr dyr, og anthropos, som er
menneske. Når Athene skapte seg om
til ugle for å treffe sin elsker, var det en
form for theranthropi. Nå finnes det jo
andre måter å fly på, og i filmen «Fluen»

ser vi historien om en theranthropisk
omskaping fra mann til flue som er
motivert av angsten for bioteknologisk
«tukling med naturen». Og trollkvinnen Kirke drev med theranthropi da
hun omskapte Odyssevs’ menn til dyr.
Henrik Ibsen var opptatt av slike dyremennesker. I Peer Gynt er sfinksen en
framtredende figur. På mørkeloft, i eksotiske land, og i underjordiske bosettinger som «Dovregubbens hall» møter
vi et helt menasjeri av dyrefigurer og
halvmennesker. De kan være allegoriske bilder som skal beskrive krefter
og tilstander i menneskesinnet. Hvordan kan det ha seg at slike billedlige
framstillinger har slik slagkraft dersom
de ikke på en eller annen måte refererer
til en naturalistisk verden?
I renessanseforfatteren Giovanni
Gellis improvisasjon av historien om
Kirke og Odyssevs, får grekerne tilbud
om å bli tryllet tilbake til mennesker
igjen, men de vil ikke. De synes det er
lettere å være østers, hare, hest osv., for
da slipper de å forholde seg til dyder og
ta ansvar for valg gjort med den frie
vilje. En tidligere kvinne synes hun ble
dårlig behandlet av menn og trives mye
bedre som dådyr. Kanskje er det når
ideen om den frie viljen trues at noen

fremdeles provoseres av sammenligninger mellom dyr og mennesker?
Vi kan betrakte disse eksemplene
som ulike uttrykk for mer eller mindre treffende refleksjoner over hva det
innebærer å være menneske. Det påstås at en keiser i Han-dynastiet i forakt for hvite mennesker hadde fått det
for seg at de stammet fra aper. Men
maureren Said fra Andalusia, som
levde fra 1029 til 1070, skrev følgende
i Bok om kategorier av nasjoner: «Vitenskapsmenn ble til for den noble grunn og
ærbare kvalitet som demonstrerer menneskelige verdier og menneskenes overlegenhet over andre skapninger. De har
forkastet alle likhetene mellom mennesker og dyr og hevet menneskerasen over
løver og tigrer.»
Men for andre ble det vanskeligere
å forkaste likhetene mellom mennesker og dyr. Lavater, som tilsynelatende
fremdeles strevde med de bygningsmessige likhetene mellom aper og
mennesker, var likevel sikker på at:
«... eksakt observasjon og sammenligning bare av skallene, selv om det
er mye likhet mellom dem, vil gjøre
den store forskjellen tydelig og gjøre
det mer enn sannsynlig at mennesket
er uoppnåelig for apen. Jeg kan ikke

Figur 12. Theranthropi: I De statlige kunstsamlingene i Dresden finnes dette bildet (venstre) på en vase fra ca. 460 f. Kr. Det viser trollkvinnen Kirke som forvandler Odyssevs’ menn til
dyr (fra http://www.theoi.com/Gallery/T35.1.html). Darwin ble karikert med apekropp
(høyre).
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sammenligne, men de som kan, bør i
det minste sammenligne skalle med
skalle.»

Fra fysiognomi til fysisk
antropologi
Lavaters oppfordring til å sammenligne skaller var nesten blitt til industri
da Darwin publiserte sin Menneskets
avstamming. I en serie av fotnoter refererte han for eksempel til titler som
«Investigations in the Military and Anthropological Statistics of American Soldiers», «Cranial forms of the American
aborigines», «On the Australians», «On
the Sandwich Islanders», «Observations
on Crania». Disse var sammenlignende
studier av variasjon mellom populasjoner av mennesker. For dem som holdt
fast ved at de ikke trodde på evolusjon, var det likevel de store afrikanske
apene som var bunnivået for graderin-

ger av menneskelige egenskaper. For
dem som trodde på evolusjon, skyldtes likhetene mellom aper og mennesker nå at de måtte ha utviklet seg fra
samme stamform.
Darwin foreslo at fylogeni og avstammingslinjer må avspeiles i den
måten grupper av organismer klassifiseres på. Det var i prinsippet en god
idé, men hvordan skulle en finne ut
slektskapsforhold og avstammingslinjer når en egentlig bare hadde formlikhet å bygge på? Kunne en ta for gitt at
«kortskaller» fra ulike deler av verden
og fra ulike arkeologiske tidsaldre tilhørte samme avstammingslinje? Said
fra Andalusia kunne hatt et lignende
problem på begynnelsen av 1000-tallet, dersom Allah ikke allerede hadde
løst det for ham: «Inderne er, som alle
nasjoner har kjent til i mange århundrer,
essensen av visdom, kilden til rettferdighet og objektivitet.»

Figur 13.  Antropologer lette etter samsvar mellom «primitive» fysiske og sosiale/kulturelle
trekk med referanse til aper.
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«Til tross for at fargen deres er i første stadium av svarthet, som plasserer
dem i samme kategori som de svarte, ga
ikke Allah, i sin storhet, dem den lave
karakteren, de dårlige manerene, eller
de underordnede prinsippene forbundet med denne gruppen og rangerte dem
over et stort antall av hvite og brune
folkeslag.»
Var det kanskje ikke Linné likevel
som oppfant den «klassiske rasismen»?
Forakt for folkegrupper i sosialt lagdelte samfunn var vel heller ikke noen
ny oppfinnelse i darwinismen. Det nye
er heller at de «ville», kvinner, og lavere
samfunnsklasser forstås som kroppslige og mentale fortidslevninger (se
Darwin i Descent of Man) i ei tid med
store endringer og globale forflyttninger av folkemasser. I The Races of Britain
(1885) går John Beddoe nesten helt av
skaftet med å identifisere akterutseilte
eskimoer, mongoloider, afrikanere og
andre prehistoriske etterlatenskaper
blant britiske europeere. Måten han
ordla seg på, bør indikere at han selv
kanskje ikke var fremmed for at han
dreiv med rein spekulasjon:
«... dersom vår eldre steinalderrase
virkelig var forfedre til eskimoene, eller
i det minste nære slektninger, er det i
det minste mulig at de har etterlatt seg
etterkommere som har blandet blod med
raser i yngre steinalder og deres etterkommere i dag. Nå tror jeg det er grunn
til å mistenke at det finnes en mongoloid
rase i den moderne befolkningen i Wales
og Vest-England.»
Beddoe observerte «tegn på primitivitet» i såkalt prognathe trekk, det vil
si litt framskutte kjever, hos walisere.
Disse tilhørte for det meste arbeiderklasse, men det var også ett tilfelle av en
framstående og svært dyktig walisisk
geistlig, så bildet var kanskje litt forvirrende. Dessverre for dr. Beddoe var
det også et typisk psykologisk fellestrekk for denne «rasen» at de var mistenksomme og viste stor motstand mot
å bli utsatt for skallemålinger. Det gikk

bedre når Beddoe hadde med seg arkeologkolleger til Irland. Der kunne de
iscenesette et smart spill som gjorde
det lettere å lure de innfødte til å bli
målt. Beddoe var så kry av dette intelligente trekket at han «... ikke kunne
motstå fristelsen til å fortelle om det» i
avhandlingen.
I Menneskets avstamming refererer
Darwin til Beddoes studier: «Dr. Beddoe har nylig bevist at hos innbyggere i
Britannia har visse yrker og bosted i byer
en minskende innflytelse på (kropps)
høyden, og han slutter seg til at resultatet til en viss grad er arvet, liksom i De
forente stater. Dr. Beddoe tror dessuten
at der en rase oppnår sitt maksimum
av fysisk utvikling, stiger den høyest i
energi og moralsk styrke.» Som i fysiognomien, var det med andre ord tett
sammenheng mellom fysiske og moralske kvaliteter.

Norske kropper
Landsdekkende anatomisk karakterisering av befolkningen ble til antropologisk normalvitenskap i mange land.
Problemet med skeptiske skalleeiere
som krevde for høy pris for å slippe
antropologen til med sine måleapparater ble genialt løst ved å rykke inn
på rekruttskolene. Ordrenekt kan få alvorlige konsekvenser i militæret. Slik
fikk blant annet forskerne ved Anatomisk institutt i Oslo store mengder av
kroppsmål som de kunne ordne etter
fylkesvis opprinnelse og sosial klassebakgrunn. Da håpte de både å kunne
avdekke rasemessige forhold i geografiske områder av Norge og å avsløre
eventuelle tendenser til evolusjon i
nasjonen. I ettertidens lys er mye av
databehandlingen og fortolkningene
ofte nokså komiske. Hva trodde man
en kunne slutte av å sammenligne gjennomsnittlig sittehøyde hos en yrkesgruppe bestående av én fotograf, én
sykepleier og én gjestehusvert med 21
andre mer eller mindre like merkelige

sammensetninger av yrkeskategorier
(se fig. 17)? På en bisarr måte minner
det oss om et særdeles viktig poeng i
vitenskapelig metode så vel som i hverdagslig tenkning. Kan det være noe suspekt med kriteriene for kategoriene vi
sorterer folk i grupper etter?
To av de norske antropologene, H.
Bryn og K. E. Schreiner, publiserte i
1929 ei avhandling på størrelse med
en telefonkatalog, som redegjorde for
rasemessige forhold i Norge. Tittelen var
«Die Somatologie der Norweger». Blant
utallige mål og indekser var det svensken Rezius’ indeks som lå til grunn for
begrepet kort- og langskaller. Ørehøyde
ble ansett som en indikasjon på hjernestørrelse, og dermed på intelligens (se
Lavaters skaller). En indeks basert på
hodelengde + bredde + ørehøyde ble beregnet til gjennomsnittlig 47.137 cm, det
vil si 27.35 % av kroppshøyden i Norge.
Det kunne se ut som islendingene i gjennomsnitt var gløggere, for der var den
målt til 47.75 cm, det vil si 27.51 % av
kroppshøyden. Heldigvis for norsk selvbilde bemerker Schreiner at ikke mindre enn 21.6 % av de målte islendingene
var akademikere. Det var klart at konkurransen landene imellom var urettferdig på grunn av denne skjevheten i
sammensetningen av materialet.
Bryn konstaterte at befolkningen på
Jæren, som Arbo hadde målt 460 av, var
sterkt avvikende fra den nordiske rasen,
med hele 81.6 % kortskaller. Dessuten,
skrev Bryn (s. 432): «Pene mennesker
ser man sjelden på Jæren.»
Regionenes historie og bevegelser mellom land og by er interessante.
Som Beddoe fant de norske antropologene at kroppshøyden hos byboerne
var mindre enn i de omkringliggende
regionene. Til gjengjeld er «apeindeksen», dvs. relativ armlengde, kortere
hos de som vandrer inn til Oslo fra omkringliggende fylker. Bryn tolker dette
som naturlig utvalg av en «helt ny mennesketype» (som kvitter seg med primitive trekk). Kanskje er framskrittet
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Figur 14. Forsiden av et av mange norske
bidrag til den såkalte fysiske antropologien,
utgitt av Det Norske Vitenskapsakademi i
1929 med støtte fra Fridtjof Nansens Fond.

likevel i byene? Så får det bli som det
blir med moralen! En kunne kanskje
tro at de norske antropologene i sin tid
bare var fordomsfulle bygdeorginaler.
Men Bryn fikk Kongens gullmedalje
for slike studier.

Samiske skaller
Forfatteren av Lajla hadde allerede i et
par år etter «Artenes opprinnelse» publisert sine etnografiske kart fra nordfylkene (se http://www.dokpro.uio.no/
friiskartene/1861/1861oversikt.html),
som viste et broket bilde i befolkningsgrunnlaget. De språklig og kulturelt sammensatte nordfylkene fikk
selvfølgelig spesiell interesse hos antropologene, og folk som C. Arbo, H.
Bryn, A. Schreiner og K. E. Schreiner produserte mye av det stoffet som
seinere refereres som samiske rasekarakteristikker i internasjonal litteratur. Professor Carleton Stevens Coon
som assosieres med den kontroversi-
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Durchshnittliche Ohrhöhe des Kopfes in den Provinzen.

Figur 15. Kart over fordelingen av ørehøyde. Fra Bryn og Schreiner 1929.

elle, såkalt flerregionale modellen for
opprinnelsen til Homo sapiens, skrev
om særtrekkene til samene i «The Races
of Europe». De refererte i stor grad til
de norske antropologenes funn. Særlig
trakk han fram K. E. Schreiners «Zur
Osteologie der Lappen» som det viktigste bidraget til forståelse av samisk
rasehistorie i Norge. Her var grunnlagsmaterialet blant annet 300 skjeletter fra graver langs norskekysten.

Ifølge Coon er den kalde ringen av
land rundt polhavet relativt rasemessig uniform, med unntak av Island.
Dette synes å stemme dårlig overens
med genetikk, men ved Verdensutstillingen i Chicago ble samer oppfattet
som eskimoer.
«Folkene der tilber bjørn og er vitne til
at deres sjamaner foretar overnaturlige
flukter mens de buktaler med åndene.»
Coon skriver for så vidt i samsvar med
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det som av og til kommer fram i andre
sammenhenger, og som kan fortone
seg ganske kryptisk: «Flere forsøk har
blitt gjort på å isolere «reine» samer, men
denne isolasjonen må være relativ fordi
de antakelig ble blandet før de ankom til
nåværende Lappland.» En undres – relativ i forhold til hva? Kan det leses på annen måte enn at det egentlig er vanskelig
å skille samer fra kortskallede Jærbuer i
skjelettmateriale? Likevel lages det innvandringhistoriske scenarioer som blant
annet omfatter et gravfunn av en påstått
hybrid mellom viking og same.
Samer var ikke svensker på tidlig
1900-tall. Carl M. Fürst, professor i
anatomi i Lund, var svært så kategorisk
i konklusjonene etter studier av diverse
gravfunn i Sverige: «Att det är samma
ras, som den dag i dag i stort sett befolkar vårt land, och som sedan den första
tid, från vilken vi funnit människorester
i vår jord befolkat det samma, hava våra
förfäders ben visat, och därigenom blir
det också fastslaget, at intet folk i Europa
besitter sitt land med större stamorträtt
än det svenska.»
Hans forklaring på at det likevel byr
på problemer å identifisere de reinrasede svenskene i det arkeologiske
materialet er at det har forekommet
hybridisering eller raseblanding: «Med
all säkerhet finnes i Sverige likasom i
Norge, såsom den framstående norske
antropologen Carl Arbo visat, en ljus
kortskallig ras; men vi veta ännu så föga
därom. De brunögda och mörkhåriga
hava säkerligen aldrig saknats i landet,
men det är ej otroligt, att det åtminstone
tilldels varit såsom paria, d.v.s. såsom
ett mera isolerat och kanske föraktat
släkte, som sysslade med mindre ansedd
yrke. Vi förstå dock alltför väl hur den
långe, ljuse aristokraten än såg ned på
och föraktade de små svarte kvinnorna,
så stod han ej alltid emot hennes trollska
ögon. Även detta förklarar, varför vi ej
sällan i gravarna träffa på skallar med
blandingsformers prägel.»

Figur 16. Definsjonen av kort- og langskaller.

Figur 17. Tabell fra Bryn og Schreiner 1929. Bryn tolker den lavere «apeindeksen», dvs. relativ armlengde, hos innvandrere til Oslo som
«naturlig utvalg av en helt ny mennesketype».
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Figur 18. Illustrasjon fra Bryn og Schreiner 1929. Øverst norsk/svensk/kvensk fisker og
 rbeider fra Alta. Nederst samisk/kvensk reingjeter fra Kautokeino. Kroppshøyde og diverse
a
andre mål er oppgitt i bildeteksten.

Blant de fremste rasetrekkene ved
samer, ifølge Coon, er en viss grad av
«mongolisering» med barnslig utseende.
Mer eller mindre suspekt kunnskap om
samisk rase og kulturell egenart ble
spredt rundt i Europa og Amerika med
utstillinger, inkludert «Lappeleiren Ltd»
på Laksevåg. I det som tyskerne kalte
«Völkerschau» og andre kalte dyrehager
var det viktig for utstillerne at samene
overensstemte med stereotypiske oppfatninger og så tilstrekkelig ville ut (se
Baglo 2007). Men de fysiske kriteriene
for rasetilhørighet var ofte diffuse, og
det «typiske» var neppe dekkende for
en hel befolkning. Coon snakket om en
liten oppstopper, slik som ifølge Lavater finnes hos sofister og knekter. «Vi
må huske at noen av de samiske særegenhetene, inkludert kanskje den spesialiserte formen på nesetippen, kan også
ha vært et fellestrekk med folk i eldre
steinalder.» Slik får han sagt at samer
er spesialiserte steinaldermennesker.
Men kanskje er det fornuftig å huske

på at nesetipper er bløte deler som sjelden ses på hodeskaller som har lagt i
jorda så lenge, og at slike spekulasjoner
derfor synes å tendere mot snikksnakk.
Det samme gjelder beskrivelsen av hud,
hår og øyefarge hos Fürsts mytologiske
små, svarte kvinner. Frykten for blant
annet «mongolisering «av Sveriges befolkning var sikkert en medvirkende
årsak til opprettelsen av Statens Institut för Rasbiologi i Sverige i 1921, med
bred politisk støtte i Riksdagen.
Men for Alette Schreiner, som i 1929
publiserte sin antropologiske under
søkelse på soldater fra Nord-Norge, var
taksonomiene langt mer uklare: «Jeg
har imidlertid her kommet på meget
vaklende grunn – hva vet vi egentlig
om den gjensidige betydningen til de
enkelte kroppslige og åndelige anlegg
for utviklingen av hele formen til skallen og ansiktet? (...) Vi må vel tilstå at
der kan svært lite anses som fastlagt.
Og så skal jeg derfor ikke befatte meg
mer med formodninger som har gjort
20

meg så lite klok at jeg foreløpig er sterkt
fristet til å avslutte hele spørsmålet om
egenarten til nordnorskene med den
temmelig uakademiske bemerkningen:
Våre landsmenn nord for polarsirkelen,
og ikke bare der, må jo for det meste arbeide så bitterhardt for å tilfredsstille sitt
store næringsbehov og spise så meget for
å kunne opprettholde sin fysiske kraft at
vi tillater oss å være tilfreds når vi treffer
på dem som velbygde og kraftige kjeve
mennesker, uten å vente at de under
disse omstendigheter skulle vise seg alt
for meget som pannemennesker.»
Var det slik at den samiske tilhørigheten kunne være vanskelig å avsløre
dersom gutta byttet samedrakten med
militær uniform? Måtte en ty til kulturelle kriterier for å identifisere samer?
Vil en opphøre å være same, dersom en ikke har rein, eller er det, slik
som for rasehygienikerne, at det er
den genetiske historien som teller?
Da kan canadieren Joni Mitchell kanskje komme unna med å erklære seg
som same, selv om hun spiller «neger
musikk» framfor å joike, og forteller at
der hun vokste opp, var det flaut å være
indianer, så derfor ville faren holde det
hemmelig. Og da er vi igjen tilbake til
spørsmålet som Friis tematiserte med
sin historie om Lajla: Spørsmålet om
ens «egentlige» identitet.

Tore på sporet
Siden oppfinnelsen av den såkalte polymerase kjedereaksjonen (PCR) har
gjort det mulig å kopiere og kartlegge
DNA, er et utall organismer undersøkt
for rekkefølgen av fire ulike byggesteiner i gensekvenser. Aper og mennesker har selvsagt hatt høyeste prioritet i
slike prosjekter, og sammenligningene
viser at sjimpansene, og dernest gorillaene, uten tvil er de nærmeste nålevende
slektningene til mennesket Homo sapiens. Noen biologer mener det er på
tide at dette slektskapet gjenspeiles i
vitenskapelige navn, slik at sjimpan-

sene, Pan troglodytes og Pan paniscus
skal hete Homo troglodytes og Homo
paniscus. Erkjennelsen at mennesker
er dyr har blant annet viktige implikasjoner for hvordan vi forholder oss
til miljøet rundt oss. Sammenligninger mellom mennesker og dyr behøver
slett ikke innebære en nedvurdering av
menneskeverdet, som mange vil ha det
til. Men kanskje kan det likevel trenges
av og til. For framfor å være eskapistiske himmelstormere med potensial
for englevinger, plasserer det oss som
jordbundne skapninger i et økologisk
rom som vi kan påvirke med større
effekter enn mange andre skapninger
kan. Det bør kanskje være et bedre utgangspunkt for hvordan vi forsøker
å forholde oss til tilværelsen og dens
materielle og biologiske betingelser?
Menneske og dyr – begge deler, men
ikke antropomorfer og therantroper.
Nettopp fordi vi er dyr, viser det seg
at «nærhet til naturen» ikke nødvendigvis er en garanti for at vi gjør kloke
valg i forvaltningen.
Fordi folk fasineres av mulighetene
for å få vite det som – noe tvilsomt –
oppfattes som en «egentlig identitet»,
har DNA-teknologien også skapt et
marked for privat genetisk profilering.
For en viss sum kan en for eksempel bli
plassert i relasjon til 8000 globale genetiske populasjoner i en eller flere av «36
unike geografiske regioner» (se http://
www.dnatribes.com/). Tore på sporet
kan søke sin identitet helt tilbake til
Cambrium om han vil (men da må han
velge et annet firma). Flere humangenetiske forskere ser nå på spørsmålet om samisk tilhørighet på nytt med
DNA-teknologi. Resultatene er svært
sprikende og ulike arbeider kan synes å
plassere samiske gener i alle hjørner av
Europa, Nord-Afrika og Asia. En publikasjon hevder at samer er slektninger av berbere og senegalesere. Er det
forklaringen på at Mari Boine gjør suksess med sin World Music? Ingmann
og Gyllensten (2007) finner at svenske

samer er 87 % europeiske og 13 % asiatiske i genetisk sammensetning. Dessverre synes det å være lite å hente her
for de europeere som identifiserer seg
med indianere. Men skal vi tro National Geographics framstilling av den
store genmarsjen ut av Afrika, er vi på
ett tidspunkt alle asiater, i det minste
når det gjelder mitokondrielle gener
som arves fra mor (se https://www3.
nationalgeographic.com/genographic/
journey.html). Ifølge det samme kartet
kom Y-kromosomene over Storebælt
og møtte mitokondriene, som kom fra
nordøst, et sted i Vest-Norrland. Er det
historien om den lange, lyse aristokraten og de små, svarte kvinnene som
Fürst fantaserte om? Neppe, men det
viser bare hvor vanskelig det kan være
å oversette genhistorier til historien om
folkegrupper. Ikke minst skyldes dette
at det kan være svært dårlig samsvar
mellom det genetiske bildet og det som
kulturelle, sosiale og politiske prosesser
har definert som etniske grupper.
Den nye teknologien har også skapt
muligheter for å undersøke beinmateriale med nytt blikk. Det kan tenkes at
dette har bidratt til å motivere same
representanter til å forsøke å stoppe
utleveringen av skjelettmaterialet ved
Anatomisk Institutt. En forsker av
skoltesamisk slekt vil gjerne vite mer
om sin stamme og mener alle kilder
til informasjon om folkegruppen bør
utnyttes (se http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.4720594). Tilsynelatende
er det dette National Geographic lover
med sitt «Genographic Project». Her
skal en, ved å levere sitt materiale til
en gentest, få fastslått hvilken haplogruppe en tilhører, og dessuten få vite
«... når den oppsto og hvordan de levde».
Spørsmålet er om den sistenevnte formen for kunnskap faktisk finnes, og
om man ikke lover for mye i forhold til
folks forventninger om hva «de døde»
er i stand til «å vitne om» (for å si det
med professor Fürst). Er det en potensiell sak for Forbrukerrådet?
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Mange finner mening i verden ved å
sammenligne nåtid med fortid. Når vi
egentlig har sparsomt med informasjon,
finnes det derfor knapt et bedre vekstmedium enn et evolusjonsperspektiv
for å konstruere mytologier med moralistiske og politiske budskap. Vitenskapshistorien viser at overtolkning av
historiske data er ganske utbredt. Tendensen til å «lese», ikke bare hud og
hår, men også religiøse oppfatninger
og personlig lykke ut av skjelettrester
kan synes som en temmelig tvilsom
foreteelse. I pakt med politisk korrekte
strømninger har arkeologiske framstillinger av «hulemennesker» svingt fra
å være brutale og stupide villmenn à
la Lavater til å være noble naturbarn
som lever i harmonisk enhet med naturen, lykkelig uvitende om «den hvite
manns» vitenskapelige, teknologiske,
geografiske og kulturelle erobringer.
Ikke bare har vi spist frukter av kunnskapens tre. Nå er jordnære mennesker
til og med villige til å ofre frukten for å
dyrke biodisel!
I dag kan vi delvis more oss kostelig
over førkrigsantropologenes vitenskapelighet og deres misvisende målinger
av mennesker (Gould 1981). Vi kan
også dømme dem for deres systematiserte bidrag til fremmedskepsis og
for deres forbeinede klanideologiske
heimstadlære, som fikk så tragiske
konsekvenser for mange «hittebarn»
i «sosialdarwinismens» glansperiode.
Er vi litt sjenerøse med empatien, kan
vi til og med føle oss beskjemmet over
det som i ettertid kan også fortone seg
som litt stakkarslig famling etter forståelse av menneskenatur og mangfold. De var tross alt preget av si tid,
og når alt kommer til alt, ser det ikke
ut som etniske og kulturelle konflikter
ofte er selvforsynte med stammemotsetninger? I alle fall, skal vi finne kilden til diskriminerende atferd mellom
mennesker, holder det neppe å plassere
skylda hos Linné og Darwin. Darwin
selv stilte faktisk spørsmål ved realite-

ten i de mange ulike rasekateogorier
som var i bruk i hans egen tid. Moderne genetikk har gitt ham rett i at det
ikke finnes skarpe biologiske grenser
mellom grupper av mennesker. Men å
ha fordommer er en helt naturlig menneskelig egenskap. Det innebærer ikke
at de er bevaringsverdige.
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