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Genstandenes orden

Verden er fuld af genstande, men der er ingen samlet videnskab, der beskæftiger

sig med dem. Daniel Miller kom til Danmarks Pædagogiske Universitet for at

fortælle om sin forskning i materiel kultur.

»Mit navn er Minah. Jeg er 34 år og bor i New

Delhi. Til daglig arbejder jeg i en mindre NGO, og jeg

kan nok bedst beskrive min livsstil som almindelig

middelklasse. Derhjemme har jeg to skabe til mine

sarier. Der er ca. to hundrede i alt. I det ene skab har

jeg alle mine bomuldssarier, som jeg bruger om vin-

teren, og i det andet mine silkesarier til om somme-

ren. For dem, som ikke selv har prøvet at gå med sari,

kan jeg fortælle, at det hverken er helt så behageligt

eller så nemt, som det ser ud. Selvom jeg har båret

sarien, siden jeg blev gift, synes jeg stadig, at det er

svært at få den til at sidde helt rigtigt.«

En helt almindelig historie om en helt almindelig

indisk kvinde leveret af en ikke helt almindelig en-

gelsk professor. Navnet er Daniel Miller, og han var

hovedtaler ved seminaret ’Material Culture and Sen-

sory Experience’, som blev afholdt på Danmarks

Pædagogiske Universitet den 23. april. Til daglig un-

derviser han i materielle kulturstudier ved afdelingen

for antropologi på University College London. Han er

en af de ledende skikkelser inden for sit område og

er kommet til Danmarks Pædagogiske Universitet

for at dele ud af sin erfaring.

Minah er en af disse erfaringer. Hun er en fiktion,

som Daniel Miller har opfundet i forbindelse med sit

seneste forskningsprojekt om sarien. Idéen med Mi-

nahs personlige, subjektive fremstilling er et formid-

lingsteknisk kneb fra Daniel Millers side, men tjener

samtidig som illustration af det, som er en af hoved-

styrkerne ved materielle kulturstudier, nemlig fore-

ningen at detailstudier af den fysiske genstand, med

antropologiske studier af folks helt personlige krops-

lige erfaringer med genstanden.

Ikke en disciplin 

Selvom genstanden ikke har fået sin egen viden-

skabelige disciplin, er det ikke ensbetydende at

genstanden er overset som forskningsobjekt. Hvor-

for har vi brug for et specifikt forskningsområde som

materielle kulturstudier?

»De forskere som beskæftiger sig med fysiske gen-

stande, befinder sig ofte i udkanten af deres disciplin.

For eksempel vil de færreste antropologer betragte

sig som forskere i materiel kultur, og de færreste ar-

kitekter eller designere vil gøre det. Imidlertid vil man

inden for hver af disse områder faktisk finde folk,

som gennem deres arbejde har opdaget, at det er

nødvendigt at anlægge en mere generel synsvinkel

på genstandsverdenen, at de har brug for teorier om

genstandene, og at der er behov for et mere tværfag-

ligt grundlag, hvis man skal beskæftige sig med,

hvordan folk omgås genstande«, siger Daniel Miller.

At der er et behov for materielle kulturstudier som

samlet forskningsområde, er dog ikke ensbetydende

med, at Daniel Miller ønsker sig en ny videnskabelig

disciplin:

»Materielle kulturstudier findes ikke som egentlig

disciplin, og jeg vil heller ikke hævde, at det skal

være sådan. Der er visse fordele ved ikke at have den

disciplin der ligger i et være en disciplin. Tidsskriftet

’Journal of material culture’, som mit institut udgiver,

bringer for eksempel sjældent mere end en artikel

fra en enkelt disciplin. Der vil man finde historikere,

forskere inden for arkitektur eller arkæologer, som

alle bidrager til det samme tema i tidsskriftet, fordi

de indser, at de har en masse til fælles, som hænger

sammen med, at de alle beskæftiger sig med

genstande i en social-kulturel kontekst,« forklarer

Daniel Miller.

Den meningsfulde genstand

Cola-drikning på Trinidad, engelsk havekultur og

papirforbrug på kontorer er alle konkrete eksempler

på studier inden for materiel kultur. Og lige så mang-

foldige forskningsobjekterne er, lige så bredt er feltet

af anvendte teorier. Daniel Miller har selv lånt flittigt

fra sociologien (bl.a. Georg Simmel, Ervin Goffman

og Pierre Bourdieu), fra etnologien (Marcel Mauss)

og fra kunstteori (Ernst H. Gombrich).

Uanset tilgangen handler det dog om at bevare

blikket for det, som gør den enkelte genstand me-

nings- eller betydningsfuld i en bestemt sammen-

hæng. Daniel Miller forklarer:

»Nogle ting betyder noget (’matter’ red.) i en be-

stemt social sammenhæng. Vi skal prøve at forstå,

hvorfor de ting betyder noget, og hvad vi mener med

denne brug af ’betyder noget’. Jeg bruger bevidst ud-

trykket ’betyder noget’, fordi der er en tradition, som

har en tendens til at reducere genstande til teorier

om betydning (’meaning’ red.) eller kommunikation

som for eksempel semiotik. Derfor er jeg mere in-

teresseret i, hvad der er meningsfuldt, frem for hvad

ting betyder. Det at noget betyder noget på en me-

ningsfuld måde repræsenterer en dybere form for

kontekstualisering, der indbefatter folks følelser, de-

res politikker og engagement, end blot det at be-

tragte objekter som en form for kommunikation«.

Sarien

Daniel Millers seneste studie af sarien kan bruges til

at illustrere pointen. I Indien har sarien gennem en

årrække fået konkurrence fra en anden traditionel

dragt eller rettere beklædningsgenstand nemlig

shalakabeen. Hvor sarien blandt hinduer betragtes

som kvindens traditionelle klædedragt, er shalaka-

been gået hen og blevet en populær beklædnings-

genstand blandt hindu-kvinder med moderne og >

»De forskere, som beskæftiger sig med
fysiske genstande, befinder sig ofte i
udkanten af deres disiplin.«



Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

FO
TO

: SC
AN

PIX

Hvor skal sarien krydse blusen? 

Mulighed for at afsløre kavalergang, flirtende.

Venstre bryst er mere blottet fra siden end

det højre, som er fuldstændigt dækket.

Hvor skal underskørtet bindes?

For højt over navlen – hun vil ligne en nonne.

For lavt over navlen – hun ser ‘filmisk’ ud.

Navlen trykkes ind, når folderne samles. 

Svedig og kradsende pga. saribordens guldtråd.

Sved har en tendens til at løbe ned af benene,

men køles af den cirkulerende luft.

Let bøjet knæ kan bryde den lodrette linje af

folder og skabe et mere statuarisk udseende.

Løs fornemmelse af folderne på benene

Faldet: Et ekstra stykke stof gjort fast til den

underste kant for at forstærke borten.

Sariens længde kan ændres. Jo højere den

bindes, desto friere bliver anklerne.

Underskørtet: Et skørt bundet med snøreliv.

Går fra talje til ankel. Bæres under sarien.

Folderne fremkommer ved at

folde ca. en meter stof

Pallu’ens længde variere alt efter personlig smag.

Den bliver omhyggeligt foldet af stewardesser,

receptionister og andre som bærer uniform.

Det stramme underskørt kan kradse.

Moden slår igennem i blusen i kraft af varierende

ærmelængde, halsåbning osv.

Blusen kan enten matche sarien

eller fungere som kontrast. 

Pallu’en: Den del af sarien, som dækker brystet,

og falder over skulderen og ned af ryggen.

Pallu’en kan bruges til at dække hovedet.

‘Vejviseren’ som den så ud i Daniel Millers præsentation af sit studie af sarien.

Pallu’ens folder kan fæstnes til skulderen

med en sikkerhedsnål.

Sarien – en vejviser
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> ofte vestligt orienterede værdier. Ud fra en umiddel-

bar betragtning kan det virke som et paradoks, for

shalakabeen bæres traditionelt af kvinder i Pakistan

og i Indiens Punjab-region, hvor flertallet er musli-

mer. Shalakabeen bliver altså primært forbundet

med traditionelle muslimske værdier og ikke mo-

derne vestlige. 

Forklaringen på fænomenet er ifølge Daniel Miller,

at shalakabeen ikke i første omgang skal betragtes

som et bestemt signal, et tegn fra bæreren til om-

verdenen om en bestemt livsholdning, men deri-

mod som et stykke materiel kultur, en konkret gen-

stand. Under den synsvinkel vil man se en meget

enkel beklædningsgenstand fremstillet af tyktvævet

stof med en facon, som bedst beskrives som en mel-

lemting mellem en bluse og en poncho. Sarien, der-

imod, er en kompliceret klædedragt med mange

enkeltdele lavet af tyndt stof, som kun i kraft af dra-

peringer og talrige lag formår at skjule kroppen for

fremmede blikke. Det gør den til et ideelt instrument

for flirt og forførelse, men rummer også faren for

utilsigtet seksualisering. Er man derfor en ung kvin-

delig indisk studerende, som ønsker anerkendelse af

sit intellekt frem for bekræftelse af sit køn, er shala-

kabeen ganske enkelt en praktisk foranstaltning og

ikke en tilkendegivelse af et bestemt religiøst eller

traditionelt livssyn. Shalakabeen er derfor ikke et

tegn, hvis betydning kan aflæses uden hensyntagen

til den materielle udformning, den konkrete brug og

den specifikke kulturelle kontekst, den optræder i,

for det er helt afgørende, om den bliver båret af en

studerende på en indisk uddannelsesinstitution eller

af en kvinde i en pakistansk landsby. På den måde

kan et konkret studie af et stykke materiel kultur som

sarien eller shalakabeen fortælle en unik historie om

køn og modernitet i Indien, og mere generelt bi-

drage til det, som Daniel Miller ser som et af hoved-

formålene med materielle kulturstudier: »to find

new ways of how the cultural cake is cut.«

Pædagogisk potentiale

Om et par måneder offentliggør Daniel Miller en ar-

tikel med titlen ’Could the internet defetichise the

commodity’. Med artiklen forlader han de mere

eksotiske studier for at betræde nyt pædagogisk

land, idet han integrerer materielle kulturstudier

med et konkret bud på et undervisningsprogram for

børn. Både programmets tema – forbrugeransvar –

og dets pædagogiske udformning er baseret på kon-

krete studier af materiel kultur:

»Programmet skal lære børn om deres ansvar som

forbrugere, og det forholder sig til materiel kultur på

flere måder: For det første er det en kritik af den

måde, vi forbruger varer på uden viden eller bevidst-

hed om de mennesker og det arbejde, der indgår i

fremstillingen af varen. Varer indgår ofte i komplice-

rede varekæder med produktion af råmaterialer,

fremstilling af selve varen, shipping og salg, og disse

varekæder kan man analysere ved hjælp af et studie

af materiel kultur, hvor genstanden bliver brudt ned

i enkeltelementer,« siger Daniel Miller.

Programmets næste punkt drejer sig om, hvordan

man formidler denne viden til børn og gør dem in-

teresserede i at tage ansvar. Her har Daniel Miller

udviklet et formidlingskoncept, som endnu engang

bringer materiel kultur på banen, idet det skal foregå

gennem internettet. Ved at foretage et etnografisk

studie af internettet har han undersøgt, hvilke ele-

menter skolebørn reagerer på og er interesserede i

som for eksempel narrativer, interaktivitet og real

time, for på den måde at finde ud af hvilke elemen-

ter, der er vigtige i børns omgang med og sociale

brug af internettet. Materiel kultur kommer dermed

til at præge både indhold og form af undervisnings-

programmet:

»Jeg har samlet de forskellige elementer af mate-

riel kultur i et program, som siger følgende: Vi må

have skolebørn til at studere de genstande, de selv

forbruger – sodavand, bananer osv. Hvis vi tager de

genstande, som børnene selv forbruger, vil de have

en naturlig interesse i genstanden, for det er ikke

bare en genstand, men deres genstand. På grundlag

af den form for umiddelbar forbindelse er det tan-

ken, at børnene følger genstanden på dens vej gen-

nem hele fremstillingsprocessen fra råmateriale til

udbringning på skolen. Fokuserer man på den ene

side på studiet af genstanden på denne måde, og på

den anden side på, hvordan genstande bliver tileg-

net, som i tilfældet med internettet, kan man nå frem

til en effektiv måde at lære børn noget, som ifølge

min overbevisning ikke er en del af undervisningen i

dag, men som burde være det,« siger Daniel Miller.

Desværre ser det ikke ud til, at projektet kommer

meget længere en til publikationen af artiklen: »Jeg

har ikke været i stand til at overbevise uddannelses-

folkene om at bidrage til projektet. Så jeg ville være

meget glad, hvis nogen i Danmark ville gøre det. Nu

er ideen i hvert fald givet videre,« slutter han. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Daniel miller

(født 1946) er professor i materiel kultur ved afdel-

ingen for antropologi på University College London

og en af verdens førende forskere inden for materielle

kulturstudier. Han har beskæftiget sig med emner

som forbrug, internet og beklædning og været på felt-

arbejde på Trinidad, i Indien og i London. Blandt hans

publikationer kan nævnes’A Theory of Shopping’(Po-

lity 1998), ‘The Internet – an Ethnographic Approach’

(Goldsmiths 2000) med Don Slater,  ‘The Dialectics of

Shopping’ (Chicago 2001) og ‘Material Cultures’ (UCL

1997), som han har redigeret. Daniel Miller var i 1996

en af initiativtagerne til tidskriftet ’Journal of Material

Culture’, som han stadig redigerer.
»Der er visse fordele ved ikke at have
den disciplin, der ligger i et være en
disciplin«


