Hvad vi deler

Vi deler som aldrig før: haveredskaber, biler, ferieboliger og nyheder på twitter, facebook og andre sociale medier. Men deling
er ikke et nyt fænomen – det er en gammel opfindelse, som
findes i alle kulturer med vidt forskellige regler og traditioner.
Hvad vi deler indeholder 12 kapitler, hvor fænomenet belyses
af antropologernes blik på fire områder: økonomi, lov, viden og
fællesskab. I alle bogens kapitler optræder deling som et ideal
om at drage omsorg for andre, men dette ideal kan spænde fra
en romantisk idé om at dele alt til en mere beregnende udgave,
hvor virksomheder som Airbnb og Uber skovler penge ind på
delebølgen.
Den tyske antropolog Thomas Widlok slår i sit kapitel fast, at
evnen til at dele ikke er genetisk iboende eller forhistorisk, men
derimod en tillært accept af at tingene aldrig kommer til ”at gå
lige op”. Grønlandske fiskere og fangere har fra gammel tid delt
fangst, men denne fangstdeling underlægges i stigende grad
formelle regler – regler skal der også til i såkaldte deleordninger,
når danske skilsmisseforældre ”deler” deres børn. I et kontorfællesskab i Barcelona deler man sin specifikke viden med andre
medlemmer, mens skolepigerne på en skole i Uganda deler
tavsheden om en hemmelighed, som er socialt uacceptabel: en
kammerats skjulte graviditet og abort.

OM REDAKTØRERNE
Anders Sybrandt Hansen, ph.d. og lektor i antropologi og kinastudier, Aarhus Universitet.
Susanne Højlund, ph.d. og lektor i antropologi ved Afdeling for
antropologi, Aarhus Universitet.
Cecil Marie Schou Pallesen, ph.d. i antropologi, museumsinspektør for De etnografiske samlinger, Moesgaard Museum.
Mikkel Rytter, professor MSO i antropologi ved Afdeling for
antropologi, Aarhus Universitet.

HVAD VI DELER
ANTROPOLOGISKE
PERSPEKTIVER PÅ DELING SOM
SOCIALT FÆNOMEN
Anders Sybrandt Hansen
Susanne Højlund,
Cecil Marie Schou Pallesen og
Mikkel Rytter (Red.)
ISBN 978 87 7184 597 6
224 sider
PRIS 249,95 kr. (Vejl.)
Udkommer 6. september 2019

KONTAKT
Redaktør Anders Sybrandt Hansen
60662175
etnoash@cas.au.dk

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

