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N
år vi besøger venner, har vi ofte en
gave med. Men hvem er gaven til?
Er vennerne et par, skal det for
eksempel helst være en eksklusiv

chokolade og ikke en ny bog om fodbold
eller vin. En buket er en god gave, men man
skal være varsom med, hvilke blomster der
kommer i buketten. Nogle er egnede, andre
er upassende. En brude- og en bårebuket er
ikke det samme.

Det samme gælder i forhold til bukettens
størrelse. En liden buket er udtryk for nærig-
hed. Den påskønner ikke venskabet. Om-
vendt kan en overdreven buket skabe forle-
genhed. Det skyldes, at venskabsforholdet
ideelt er symmetrisk. En opulent buket kan
bringe værtsparret i en ubehagelig situation,
fordi den kan betyde, at symmetri afløses af
asymmetri. Havde vi ikke nok med til dem
sidste gang?Generøsitet er en god ting, men
den skal forvaltes med måde.

Der skal ikke meget til, før det går galt
med gavegivning. De fleste har sikkert som
jeg haft oplevelsen af at have over- eller
underpræsteret. Man kommer med en for
stor eller en for beskeden gave. Begge dele er
pinligt og skaber forlegenhed, ligesom den
forkerte eller slet ikke velanbragte gave hel-
ler ikke bidrager til den sociale succes-
oplevelse. Jeg husker fortsat, dengang jeg
gav en ven en digtsamling, som betød
meget for mig. Han anede ikke, hvad ”lørek”
var, og kom heller ikke til det siden.

Disse eksempler viser med al tydelighed,
at gaveudveksling i høj grad er bundet til en
rituel sammenhæng. Det er en del af et for-
maliseret konventionelt spil, der handler
om, hvordan vi omgås hinanden.

Gavegivning drejer sig nemlig ikke speci-
fikt om gaver, men om det langt bredere fæ-
nomen: udveksling. Udveksling betyder, at
vi skaber og former relationer til hinanden
gennem de ord og ting, vi giver til og mod-
tager fra hinanden. Derfor kan gaven heller
ikke reduceres til spørgsmålet om den fysi-
ske gave.

Gaveudveksling må derfor forstås som et
afgørende kommunikationsmiddel. Ja, vi
kan ikke være den foruden i vore relationer
med hinanden.

Gaver hviler på følelser
Jeg vil vove et øje og hævde, at gaveudveks-
ling er det mest grundlæggende fænomen,
hvormed vi på alle niveauer etablerer, beva-
rer og bryder forbindelser med vore med-
mennesker.

Det har vi vidst i omtrent 100 år, siden
franskmanden, antropologen og sociologen
Marcel Mauss i 1924 skrev et vidt berømmet
essay om gavens betydning. Her frem-
hævede han bl.a., at ingen gave er gratis.
Gave fordrer modgave, hvis man ikke skal
afvise den anden.

Der er imidlertid nogle yderligere forhold,
som Mauss ikke kendte til. Det drejer sig for
eksempel om sammenhængen mellem
gaver og følelser.

Det er næppe overraskende, at der er en
tæt forbindelse mellem gaver og følelser.
Det vil de fleste kunne nikke ja til. Vi bliver
glade for den uventede gave, og mange vil
sikkert ligesom jeg kunne nikke genkenden-
de til, hvordan man kan blive overvældet af
den velvalgte gave: Helt ud af det blå kunne
min hustru have en ny og ukendt gin med
hjem til mig – jeg betoner eksemplets hypo-
tetiske karakter, men håbet beskæmmer

som bekendt ingen. Glædesfølelsen stimule-
rer vore hormoner og resulterer i en glædes-
rus, som giver os lyst til at favne verden og
vore nærmeste. Vi opløftes af gaven.

Omvendt vil mange også kunne genkalde
sig skuffelsen over den udeblevne eller lidet
velvalgte gave. Den kan udløse en mild
form for tristesse, som er en mildere form
for sorg. Endnu værre er det, hvis man som
små børn reagerer på gavemodtagelsen med
vrede – yngre børn har endnu ikke lært at
kontrollere primærfølelserne: vrede, frygt,
sorg og glæde. Derfor kan deres reaktion
undskyldes. Men vi forventer, at voksne er i
stand til at beherske en sådan følelse.

Men også her kan en mildere form for
vrede optræde i skikkelse af modvilje eller
skuffelse. Vi gør, hvad vi kan for at udøve
selvkontrol, men kropssproget afslører os.
Vi kan ikke altid skjule vore følelser. Skam
og flovhed kan ikke kamufleres i den plud-
selige rødmen. Grimasser er som andre
indekser svære at undertrykke. Derfor
betyder de også alt i afkodningen af vore
medmennesker.

Tag for eksempel den overraskende rela-
tionsskabende gave. Det kender de fleste.
Min hustru og jeg har inviteret gæster. Det
er første gang, vi skal have dem på besøg.
Begge par er formentlig lidt usikre på afte-
nen, for vi kender ikke hinanden ordentligt
og ved ikke, om det er meningsfuldt at ud-
dybe relationen.

Isen brydes hurtigt. Gæsterne har en gave
med, som ikke bringer os i forlegenhed,
men i stedet rammer over, hvad vi med
rimelighed kan forvente: en ualmindelig
eksklusiv chokolade eller den opulente
blomsterbuket. Dermed har de sendt et
stærkt signal om at ville indgå i en alliance
eller, hvis det er for meget, så i al fald en for-
bindelse med os. Overskud avler overskud.
Pointen er, at gaver ikke alene bygger oven-
på, materielt afslører og manifesterer vore

sociale konventioner og moralske værdier,
men også hviler på følelsessystemet.

Godnatkys og konfirmationsgaver
Fællesskaber kan kun etableres og bestå, for-
di vi har udvekslingsritualer med hinanden,
i det store som i det små: på internationalt,
nationalt, bymæssigt, foreningsmæssigt
niveau, i arbejdssammenhæng med kol-
leger, blandt venner og hos familie. Her
udveksler vi med hinanden og gør det ikke
mindst gennem inddragelse af følelser.

Den amerikanske sociolog Randall Collins
hævder, at udvekslingsritualer ligger bag
alle andre mere komplekse ritualer. Det er
håndtrykket, jeg giver min ven, når vi mø-
des. Det er godnatkysset til mit barn, når jeg
lægger hende i seng. Det er cigaretten, jeg
deler med min kollega, når hun og jeg sam-
men står på altanen.

Skal vi for eksempel forstå konfirmation i
dagens Danmark, må vi på samme måde
begynde med udveksling af altancigaretter,
idet jeg dog haster med at tilføje, at der som
regel er flere og dyrere gaver på spil ved kon-
firmationsfejringen. Men bevægelsen går fra
det små til det store, fra cigaretter til dyr fe-
rietur, og ikke omvendt. Men hvorfor dog
gå den vej for at forstå gaver og gaveudveks-
ling? Det hænger sammen med et andet ele-
ment, som jeg tidligere berørte: sammen-
hængen mellem udveksling og følelser.

Allerede samfunds- og kulturtænkeren
Émile Durkheim talte om, hvordan ritualet
skaber følelsesmæssig energi. ”Effervescens”
kaldte han det. Lad os betegne det opflam-
men på dansk. I dag kan vi ovenikøbet måle
den slags. Jeg har kolleger, som kan fortælle,
hvordan den durkheimske effervescens er
udtryk for en kemisk reaktion i hjernen. I
menneskers rituelle udførelse af fælles
handlinger udskiller hjernen glædeshormo-
ner. De fælles handlinger binder mennesker
sammen.

Fra gaver til grooming
Det bringer mig til et andet punkt, som
Mauss i endnu mindre grad kunne vide no-
get om, for her trækker jeg på helt ny viden.
Gavegivning vedrører nemlig ikke kun
mennesker, men også dyr. Det gælder også
vore nærmeste frænder blandt dyrene, men-
neskeaberne. Også her er gavegivning et
uundværligt middel, når det drejer sig om at
knytte mennesker til hinanden.

Ingen udveksling, ingen kontakt. Afvis-
ning af udveksling, negativ kontakt. ”Piller
du og spiser mine lus, piller jeg og spiser di-
ne.” Grooming kaldes det blandt chimpan-
ser. ”Noget for noget,” Tit for tat,” eller ”jeg
giver, for at du skal give.” Kært barn har
mange navne. Men det er mere rammende
at udtrykke det: ”Jeg giver, fordi du har
givet.”

Dem, vi deler mad med, og hvis rygpels vi
frigør for lus, kan vi også indgå i sociale rela-
tioner med. De er tilforladelige. De er til at
stole på. Men enhver gruppedannelse er ud-
fordret af sociale bedragere. Det gælder
dem, som direkte snyder gruppen og i min-
dre grad dem, som bare lopper den af. At
indgå i gaveudveksling er i den sammen-
hæng at sende et stærkt signal. Det mind-
sker risikoen for, at den anden er en dagdri-
ver, snylter, gratist eller snyder.

Samtidig bidrager gaven til at forpligte
den anden på fælles normer. Forbryder den
anden sig mod mig, er det ikke kun mig,
han bedrager, men også gruppen. Derfor er
gaveudveksling omgærdet af stærke beløn-
ninger og sanktioner, som spejler gruppens
fundamentale værdier.

Men vi kan jo altså heller ikke bruge al
vor tid på ritualer, gruppe-bonding og sam-
fundspleje. Der skal arbejdes, som Gud Her-
ren sagde. På syvendedagen må du hvile.
Sabbat er undtagelsen. Hverdag er normen.
Det kan ikke være juleaften hver dag, som
jeg sagde til mine drenge, da de var små.

Men selv de formelle rituelle udvekslinger
i dagligdagen skaber noget af det samme,
som i større format og omfang finder sted i
gaveudvekslingen juleaften. Vi bliver glade.
Vi binder os til hinanden og bliver forbund-
ne. Jeg smiler til dig. Du smiler tilbage. Sam-
men smiler vi og vokser i styrke eller fælles-
skab, som vi plejer at kalde det.

Relationer: Gaver gør os glade. I hvert fald nogle
gange. Gaveudveksling skaber imidlertid også fælles-
skaber. Når vi giver julegaver, deler en cigaret med en
kollega eller siger det med blomster, former vi nemlig
vore relationer til hinanden.

Gavegivning
binder os
sammen
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