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Forord

Hermed fremlægger forskningsrådet en række tilbundsgående analyser

af forskningstilstand og –behov på en række udvalgte humanistiske

forskningsfelter i form af i alt 11 temarapporter.

Formålet med rapporterne er at styrke humanioras grænseflader til

andre videnskaber og kontakten til det øvrige samfund. Det er frugten

af et intenst arbejde med at nyformulere humaniora, som nu kommer

til udtryk i temarapporterne.

I stedet for en fagdisciplinær tilgang har forskningsrådet udvalgt en

række temaer. De enkelte temagrupper blev sammensat af håndpluk-

kede forskere fra en række relevante fag. Mens temarapporterne så vidt

muligt skulle skrives som helhedsblik over temaet, var det ikke et krav

til arbejdsgrupperne, at de skulle dække alle relevante forskningsgrup-

per og -tilgange. Arbejdsgrupperne havde også fuld frihed til selv at vur-

dere og prioritere. Forskningsrådet modtog rapporterne til gennemsyn

inden offentliggørelse og havde mulighed for at kommentere på dem,

men de fremlægges uden at de på alle punkter skal tages som udtryk

for forskningsrådets vurdering.

Rapporten Humanistisk naturforskning: Omverden, individ og samfund

blev udarbejdet på bestilling af Statens Humanistiske Forskningsråd og

første gang fremlagt i 2004. De første rapporter blev hurtigt udsolgt, og

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation genudgiver derfor de

gamle rapporter sammen med de nye.
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Vi håber at rapporterne vil stimulere til ny forskning og samarbejde på

tværs af fag og institutioner og stimulere dialogen med samarbejds-

partnere uden for forskningsinstitutionerne.

Med venlig hilsen

Poul Holm

Formand

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Rapportens opbygning 

Forskningsfeltet „Omverden – individ, samfund og natur“ er karakte-

riseret ved, at fokus er på menneskets perception af og påvirkning af

omverdenen. Forskningen betragter mennesket som en del af økosy-

stemet. Udfordringen til den humanistiske naturforskning er at fast-

holde dobbeltheden af natur og kultur. Menneskers perception, for-

tolkning og påvirkning af naturen er netop ikke givet ved mennesket

som art, men er historisk, dvs. forskellig i tid og rum. Ligeledes er na-

turens indvirkning på mennesker, både den enkeltes krop og sam-

fundet, kulturbundet.

I kraft af sit genstandsfelt rummer denne forskning et meget bety-

deligt potentiale som bro mellem naturvidenskab og humaniora.

Denne brofunktion er af forskningsmæssig betydning for flerviden-

skabelige tilgange til områder som rekonstruktion af fortidig natur,

naturopfattelser m.m. og af stor mulig betydning for det fremtidige

gymnasium, hvor specielt historiefaget er tiltænkt en rolle som bro-

bygger mellem de humanistiske og de naturvidenskabelige fag.

Rapporten indeholder:

• en kortlægning af eksisterende forskning i Danmark

• en identifikation af den internationale forsknings fokusområder

• en diskussion af humanistisk forsknings potentiale for fremtidig

omverdensforskning

• en analyse af forskningens potentiale som brobygger mellem

naturvidenskab og humaniora

• opstilling af mulige fremtidige satsningsområder for humanistisk

omverdensforskning.
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A.1 Menneskets omgang med naturen

Forskningsfeltet „Omverden – individ, samfund og natur“ er karakte-

riseret ved, at fokus er på menneskets fortolkning og påvirkning af

omverdenen. Forskningen betragter mennesket som en del af økosy-

stemet. Udfordringen til forskningen er at fastholde analysen af na-

tur og kultur i deres samspil. Menneskers perception, fortolkning og

påvirkning af naturen er netop ikke alene givet ved mennesket som

art, men er historisk, dvs. forskellig i tid og rum. Ligeledes er naturens

indvirkning på mennesker, både på den enkeltes krop og på samfun-

det, kulturbundet.

Forskningsfeltet „Omverden – individ, samfund og natur“ kan som

sit genstandsfelt medtage simple forhold som adfærd og holdninger

til affaldsstoffer, ekstraktion fra og omdannelse af råstoffer eller pri-

oriteringer mellem produktions- og rekreationslandskaber. Forskning

i forbrugskulturer er også en central vinkel for at forstå de grundlæg-

gende historiske og kulturelt sejlivede forbrugsmønstres samspil

med miljøet (madkulturer, tøj og tekstilkulturer, boligkulturpræfe-

rencer, transportformer, forbrugsmønstrenes sammenhæng med fa-

miliemønstre og med produktionsformer og ressourceudnyttelse).

Det samme gælder forbrugsmønstre, hvor en aktuel mode eller en

teknologisk ændring kan skabe varige ændringer i omverdenen. Gen-

standsfeltet rummer også mulighed for at fokusere på grænserne for

kroppens og naturens tilpasningsmuligheder.

I kraft af sit genstandsfelt rummer denne forskning et meget bety-

deligt potentiale som bro mellem naturvidenskab og humaniora.

Denne bro-funktion er af forskningsmæssig betydning for fler- eller

tværvidenskabelige tilgange til områder som rekonstruktion af forti-

8

Rapporten viser, at feltet for humanistisk naturforskning er bredt og

indebærer et stadigt voksende samarbejde med både natur- og sam-

fundsvidenskaberne. Samtidig er der et stort potentielt anvendelses-

felt for denne forskning. Den danske humanistiske naturforskning

har enkelte styrkepositioner på internationalt plan, men er samlet

set for spredt og uorganiseret og lider under mangel på koordination

og sammenhæng i forskeruddannelsen. Der opstilles derfor til slut en

række forslag til forbedring af situationen, som kræver initiativ både

fra forskermiljøerne selv, værtsinstitutionerne og den eksterne finan-

sieringsstreng for forskning (forskningsrådene eller private fonde).

I kapitel 1 skitserer vi forskningsområdets genstandsfelt og disku-

terer sammenhænge mellem humaniora og andre fagdiscipliner, spe-

cielt naturvidenskaberne. Der opstilles fem forskningstemaer, som

viser forskellige aspekter af den eksisterende forskning med henblik

på at få en operationaliserbar, om end ikke fuldt dækkende beskri-

velse af forskningen.

Kapitel 2 består af en statistisk kortlægning af den humanistiske

naturforskning ud fra de fem forskningstemaer. Det påvises, at forsk-

ningen som helhed i Danmark oplevede en stærk fremgang i 1990’er-

ne, men siden er halveret målt i forskningsmæssigt output. Tilbage-

gangen skyldes ophøret af en række støtteformer til forskningen, som

har medført dels en reel tilbagegang i antallet af ansatte på området,

dels en flytning af fokus væk fra dette til andre (ikke-identificerede)

områder. Denne tilbagegang stiller dansk humanistisk naturforsk-

ning i en særstilling målt i forhold til den internationale fremgang på

området, som ikke mindst kommer til udtryk i dannelsen af Europe-

an Society for Environmental History i 2001, som har forenet en ræk-

ke miljøforskere fra hele humanioras fagkreds med historisk interes-

serede natur- og samfundsforskere.

Endelig diskuterer vi i kapitel 3, hvilken nytte samfundet kunne

have af en fornyet satsning på humanistiske naturstudier, og hvilken

form en sådan støtte kunne have.
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Humanistiske miljøstudier vil altid beskæftige sig med problemstil-

linger, hvor to eller flere punkter er forbundne; men det afgørende re-

levanskriterium er i denne sammenhæng, at der er et problem på spil

mellem menneske og omverden, og om studierne medvirker til at

løse problemet, gøre problemet klarere, omdefinere problemet eller

tilsvarende.

Typisk vil humanistisk miljøforskning være centreret omkring na-

tur og miljøopfattelser. Enten ved studier af menneskets opfattelser af

de fysiske omgivelser, der via adfærd kan være med til at omforme

naturen. Eller ved studier af samspillet mellem aktivitet og percepti-

on, for eksempel sammenhængen mellem forbrugskultur og økolo-

gisk jordbrug.

Men ofte er der tale om emner, der beskæftiger sig med forholdet

mellem ressourcer og aktivitet, eksempelvis den industrielle arkæolo-

gis påvisning af fortidens påvirkning af jordbundsforhold og land-

skabsformer, og denne type analyser knytter ofte an til andre viden-

skaber, specielt Life Sciences – biologi, økologi og ressourceøkonomi.

Organisation er ikke alene offentlig og privat administration, men

samfundsorganisation i bred forstand, inklusive alle mulige instituti-

oner med relation til forskellige dele af natur-/miljøområdet, og i

mange moderne menneske-naturrelationer vil der ofte være institu-

tionelle eller systemiske snarere end individorienterede forbindelser

til ressourcer og til aktivitet.

Genstandsfeltet for humanistisk naturforskning kommer imidler-

tid mest til sin ret ved konkrete eksempler på forskningsfelter og

væsentlige samfundsrelevante temaer. Arbejdsgruppen har derfor

defineret nedenstående fem forskningstemaer, der alle er relevante

for virkningsfeltet imellem mennesket og dets fysiske omgivelser.

A.2 SHIFTING BASELINES  I de seneste årtier er samfundets naturforståel-

se blevet præget af erkendelsen af, at vores verden er endelig. Vi –

borgere og politikere i rige som fattige lande – har i stigende grad
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dig natur, naturopfattelser, prioriteringer i aktuel naturforvaltning

m.m. Den er også af stor mulig betydning for det fremtidige gymna-

sium, hvor specielt historiefaget og filosofihistorien er tiltænkt en rol-

le som brobygger mellem de humanistiske og de naturvidenskabeli-

ge fag.

Humanistiske miljøstudier handler om samspillet mellem menne-

sket og dets fysiske omgivelser. Det er selvsagt ikke hele det humani-

stiske genstandsfelt, der her er undersøgt. Fokus vil være på humani-

stiske studier, der beskæftiger sig med virkningsfeltet mellem men-

neske og omverden.

Som en åben og alligevel sammenhængende grundstruktur for

den faglige beskrivelse har arbejdsgruppen drøftet en række karakte-

ristika, der bør fremhæves. Med udgangspunkt i den amerikanske

miljøhistoriker Donald Worsters tredeling mellem kognition, produk-

tion og ressource kan man se forholdet mellem de tre dele som punk-

ter, hvor sammenhængene derimellem går begge veje og danner en

trekant. Arbejdsgruppen har imidlertid fundet det rimeligt at føje en

dimension til trekanten, så kontakterne mellem forskellige punkter

danner et kvadrat. I denne variant bliver der forbindelser mellem

Opfattelse, Aktivitet, Omverden og Organisation.

OPFATTELSE AKTIVITET

TEORI OMVERDEN
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For mange humanister fremstod naturen omvendt som irrelevant i

forhold til deres egentlige objekt, menneskene, og de tillod sig derfor

som hovedregel at betragte naturen som et givent faktum, en ufor-

anderlig scene for menneskenes handel. På denne måde opstod det

skel mellem humaniora og naturvidenskab, som englænderen C. P.

Snow med beklagelse beskrev som „to kulturer“: en verden med suc-

cesfulde naturvidenskabsfolk uden indsigt i de samfundsmæssige

konsekvenser af deres erkendelse, og en verden med åndspersoner

uden indsigt i basale matematiske og fysiske sammenhænge. Snow

konkluderede allerede i 1956, at denne opsplitning førte til et vældigt

tab for samfundet, og han argumenterede for at slå bro over denne

uddannelses- og forskningsmæssige kløft.1

Tabet af det historiske perspektiv er i de senere år blevet erkendt

af nogle naturvidenskabsfolk som det såkaldte shifting baseline-syn-

drom. Syndromet dækker over det forhold, at vores model eller tolk-

ning af et fænomen ændrer sig, når udgangspunktet flyttes.2 Således

er enhver ligevægtsmodel blevet til på grundlag af et givet datasæt,

som regel et datasæt, der er etableret af forskere inden for den sene-

ste generation. Men hvad sker der med ligevægten, hvis modellen i

stedet etableres på grundlag af ældre data? Et konkret eksempel kan

anskueliggøre problemet.

Igennem de sidste tredive år er der kommet offentlig opmærk-

somhed om nødvendigheden af at beskytte de tropiske koralrev. En

konference i 1990 konkluderede da også, at revene takket være den-

ne indsats generelt er i bedre stand i dag end for tyve-tredive år siden.

Naturens balance synes på vej til at blive genoprettet. Men ingen dyk-

kere i dag har set et „sundt“ koralrev. Derfor er der kun ringe for-

ståelse af omfanget af de tab, som er sket, den verden, vi har mistet.

Når økologerne studerer koralrevenes smådyr for at forstå koralreve-
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erkendt, at den planet, vi bor på, er lille og sårbar. Globale klimafor-

andringer, tab af biologisk mangfoldighed og ressourceproblemer er

sat på offentlighedens dagsorden, og naturens forandringer er blevet

et kerneproblem for samfundet.

Set fra videnskabens verden rejser forståelsen af samspillet mel-

lem menneske og natur imidlertid problemer. Umiddelbart kunne

man vel forvente, at naturens forandringer – og menneskesamfund-

ets afhængighed og påvirkning af naturen – ville blive grundlaget for

et møde mellem naturvidenskab og humaniora – de to videnskabs-

grene, som i arbejdsdelingens navn har specialiseret sig på natur og

menneske.

Men mange videnskabsfolk vil spørge sig, hvad humaniora og na-

turvidenskab overhovedet har med hinanden at gøre. Igennem det 20.

århundrede har naturvidenskab og humaniora med flid fjernet sig fra

hinanden. Denne udvikling har haft sammenhæng med udviklingen

af eksperimentet som et centralt redskab i fysik og kemi. Disse viden-

skabers succes er forbundet med at abstrahere – at fjerne blikket fra

den tilfældige forstyrrelse – for derved så meget bedre at kunne få øje

på gentagne sammenhænge, som kan generaliseres og sammenfat-

tes til en model, en tankekonstruktion, som kan påvise naturens lov-

mæssigheder. I heldigste fald kan denne erkendelse give oplæg til,

hvordan politikere og forvaltning kan gribe ind for at genoprette,

hvad der betragtes som en „en naturlig balance“. Som følge af denne

succes for eksperimentet i erkendelsesprocessen forsøgte mange af

de egentlig naturhistoriske videnskaber som biologi og geologi i det

20. århundrede også at omdanne sig til „rene“ naturvidenskaber, som

ikke længere interesserede sig for de historiske processer. Kun de re-

kurrente, gentagne forløb forekom interessante, fordi de kunne ind-

passes i teorien, mens de store, tilsyneladende tilfældige udsving

med irreversible følger unddrog sig modelbalancen og derfor ofte

måtte udelades. Samspillet mellem menneske og natur blev i denne

sammenhæng opfattet som „forurening“, en forstyrrelse af økosyste-

mets oprindelige balance.

1 C. P. Snow, „The Two Cultures“, New Statesman, 6 October 1956. Også: The Two Cultures

and the Scientific Revolution. The Rede Lecture, 1959. Cambridge University Press.

2 D. Pauly, Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. TREE 10:10 1995, 1
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Mødet mellem natur- og samfundsvidenskaberne og humaniora er

altså under hastig udvikling. Mødet med naturvidenskaben er en ud-

fordring for humanister, som i deres uddannelse knap har lært stati-

stik, endsige modellering. Mens dele af humaniora i Danmark gen-

nem 1990’erne har vægtet de narrative og dekonstruerende aspekter

højt, rejser miljøstudier krav om andre færdigheder. Omvendt er den

humanistiske tilgang en udfordring for naturvidenskabens og økono-

mernes ligevægtstankegange. Humanisterne kan levere ikke bare

lange tidsserier, men også kritiske indsigter i fundamentet for tek-

nisk-økonomiske institutioner og underbygge de etiske og æstetiske

problemer i vores omgang med naturen med et humanvidenskabeligt

apparat. De forskellige fagligheder vil måske ligefrem tvinge større

klarhed frem også internt blandt fagets udøvere, når de skal formu-

lere sig i et samarbejde med andre discipliner. Grundlæggende for, at

mødet skal blive frugtbart, er, at disciplinerne mødes i respekt for

hinandens faglighed. Humanisterne skal ikke være naturvidenskabs-

folk, lige så lidt som naturvidenskabsfolkene skal være humanister.

Men vi skal forstå tilstrækkeligt af hinandens sprog og intellektuelle

drivkraft til at udveksle information og indsigt.

A.3 FEM FORSKNINGSTEMAER  A.3.1 Institutioner  Institutioner er her defineret

som enhver systematisk organisering af interaktioner mellem men-

nesket og dets omverden. Sådanne interaktioner kan siges at udspil-

le sig inden for to hovedgrupper af institutioner eller institutionalise-

ringer. Den ene hovedgruppe tager udgangspunkt dels i mennesket

som tænkende subjekt med henblik på handling, der indbefatter

aspekter som værdisætning, hensigt og planlægning, dels i menne-

sket som handlende subjekt. Det vil sige dets manipulation, påvirk-

ning og formning af de fysiske omgivelser. Den anden gruppe af insti-

tutionalisering lægger hovedvægten på den i sig selv foranderlige

omverden som rammebetingelse for menneskelig virksomhed og

som genstand for menneskelig emotion, refleksion, begrebsmæssig
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nes økosystem, er det lige så vildledende som at forsøge at forstå Se-

rengetisavannens økologi ud fra termitter og græshopper uden at se

elefanterne og gnuerne. Ved at udnytte klassisk historisk arkivmate-

riale som bl.a. toldprotokoller påviste den amerikanske biolog Jeremy

Jackson imidlertid, at der blev drevet rovfiskeri på millioner af hav-

skildpadder mellem 1670 og 1730’erne.3 Havskildpadder, søkøer, hajer

og den nu uddøde caribiske munkesæl var decimerede allerede om-

kring 1800 i det centrale og nordlige Caribien. Småfiskere, der fiskede

til eget forbrug, nedfiskede ligeledes revenes fiskebestande. Ved mid-

ten af 1800-tallet var revene derfor kun i stand til at forsyne en lille

brøkdel af Caribiens samlede fiskekonsum, til trods for at befolknin-

gen dengang kun udgjorde en femtedel af befolkningstallet i dag. Det

økosystem, som de sidste årtiers bevaringsindsats har forsøgt at gen-

oprette og bevare, er i virkeligheden et forarmet ørkenlandskab, hvor

de øverste led i fødekæden ikke findes og heller ikke kan genopstå 

ved egen hjælp. Jackson påviste med andre ord, at vores perspektiv 

på koralrevenes økosystemer er begrænset af, at den systematiske

beskrivelse af dem først begyndte i 1950’erne. Jacksons problem viser,

hvad der sker, når vi flytter udgangspunktet. Jackson bebrejder øko-

logerne at have vendt ryggen til historien og antaget, at det, de så i

1950’erne, var det normale.

Når naturvidenskaberne har erkendt et behov for historisk dybde,

er det et ideelt udgangspunkt for et samarbejde med humaniora.

Humanistiske naturstudier er da også i hastig vækst i udlandet, først

og fremmest i USA. I Europa er interessen først slået igennem i de se-

neste år. I efteråret 2001 stiftes således European Society for Environ-

mental History med flere hundrede medstiftere, der kommer både fra

humanistiske fag som historie, arkæologi, antropologi, semiotik og

litteraturstudier og fra mange naturvidenskabelige fag som biologi,

agronomi og geologi samt fra samfundsvidenskaber som økonomi og

politologi.

3 J. B. C. Jackson, Reefs since Columbus. Coral Reefs 16, 1997: 23-32.



17

imidlertid lige såvel dreje sig om individuel landbrugsdrift i kapitali-

stisk kontekst i form af deltidslandmænds eventuelle særlige effekt

på landbrugets naturforvaltning eller industrivirksomheders håndte-

ring af spildevandsproblemer.

Og hvilken betydning har arbejdsdeling i systemer af regional, na-

tional og global karakter? Eller arbejdsdeling i forhold til råstof-, en-

ergi-, vare- og forureningsflow i forskellige rumlige skalaer? 

Organisering kan dog lige såvel høre under ikke-materiel udnyttel-

se. Det kan både være friluftslivets organiserede nøddeplukningsture

i 1800-årenes landbosamfund, Indre Missions friluftsmøder og den

rumlige organisering i form af anlæg af lystskove og vandlande samt

faglige og erhvervsmæssige sammenslutninger.

Opfattelse og konstruktion.  Men lige så væsentlige forhold for forståelsen

af institutionaliseringen af forhold mellem menneske og natur ved-

rører sprog og begrebsdannelse. Også øvrige kulturelle referenceram-

mer spiller en væsentlig rolle for naturforståelsen. Det gælder f.eks.

billeder, lyde, lysvirkninger og andre rumlige forhold både i fiktionen

og i landskabsarkitekturen.

Naturforståelsen påvirkes også af religiøse og filosofiske forestil-

linger såsom den norske filosof Arne Næss’ Deep Ecology, der i de

seneste årtier har haft betydning for, hvad man kan kalde „den grøn-

ne bølge“. Traditioner for bestemte æstetiske udtryk som J. Th. Lund-

byes eller Caspar David Friedrichs malerier af romantiske landskaber

kan fungere som mere eller mindre erkendte referencer for nutidens

naturgenopretning. Ligeledes kan traditioner inden for begrebsdan-

nende og -forvaltende forsknings- og uddannelsesinstitutioner som

naturhistoriske museer eller jagt-, skovbrugs- og fiskerimuseer dan-

ne mønstre for naturopfattelsen.

Også inden for vidensproduktion kan fagopdelingens betydning på

universiteter have organiserende effekter, der rækker videre end den

egentlige pågående forskning. Det gælder bl.a. traditionelle opfattel-
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konstruktion og analyse. Inden for relationerne hensigt – handling og

opfattelse – konstruktion kan der peges på en række institutioner, der

organiserer og sætter begreber på udvekslinger mellem menneske og

omverden. Nedenfor eksemplificeres en række muligheder inden for

institutioner som genstandsfelt for humanistisk naturforskning.

Hensigt og manipulation er f.eks. operationaliseringen af moderne

miljøetiske positioner inden for bl.a. miljøledelse, certificering og mil-

jøstyringssystemer. I videnskabs- og lærdomshistorisk sammenhæng

kunne man pege på en undersøgelse af de planlægnings- og produk-

tionsorienterede videnskaber som agronomi, skovbrugsvidenskab og

landskabsarkitektur og deres betydning for forvaltningen af og synet

på naturen.

De eksisterende sociale, økonomiske og politiske rammer for ud-

nyttelse af naturressourcer kan danne grundlag for analyser på man-

ge niveauer. Hvilken betydning har f.eks. distinkte familierelationer

såsom kvinders dominans i husdyrproduktion såvel i den vestlige

verden i ældre tid som i nutiden i Den Tredje Verden? Og hvordan vur-

deres sociale relationer over for ejendomsrelationer i forhold til land-

skabsanvendelse? Et særligt problem er de ressourcemæssige konse-

kvenser af fælles brugsret f.eks. inden for havfiskeriet. Her spiller

institutionelle forhold som EU’s kvotesystem kraftigt ind på ressour-

ceudnyttelsen.

Betydningen af lovgivning og andre nationale og overnationale

retsinstanser for menneskets samspil med dets omverden udgør et

omfattende og aktuelt forskningsfelt. Endelig kunne man pege på

den relative betydning af offentlige myndigheder, internationale

organisationer og private interesseorganisationer sammenlignet med

markedsmekanismer.

I social-miljøhistorisk og antropologisk sammenhæng kunne man

forestille sig undersøgelser af lokale organiseringer såsom pumpelag,

skovarbejdersjak, tidsbegrænsede hyrdegrupper eller individuel

landbrugsdrift i ikke-kapitalistisk kontekst. Det kunne være årstider-

nes diktering af arbejdet på en dansk fæstegård i 1700-tallet. Det kan



tur fra for kun få generationer siden – en unuanceret kontrast til

dagens samfund og et fattigt historisk repertoire for de valg, vi træf-

fer om fremtidens omgivelser. Studier af fortidens samfund, af sam-

spillet mellem mennesket og omgivelserne over tid, er vigtige for en

mere nuanceret, medvidende planlægning af nutidens og fremtidens

omgivelser. Det er et særligt vigtigt arbejdsfelt i en tid, hvor de jord-

fundne kilder til denne historie hastigt ødelægges. Det intensive,

mekaniserede landbrug bortpløjer de arkæologiske kilder til histori-

en, og anlægsaktiviteter fjerner både arkæologiske kilder og mange

prøvetagningssteder for naturvidenskabelige analyser som moser og

mindre vandhuller.

En humanistisk naturhistorie studerer, hvorledes omgivelser ska-

bes og forandres ved menneskets aktiviteter, ved naturgivne hændel-

ser og processer og ved samspillet mellem disse dele. Den søger at

belyse betydningen bag de forskellige aktører og deres handlinger.

Den opererer på forskellige niveauer og fra forskellige perspektiver. I

stor skala kan det være verdensomspændende civilisationshistoriske

studier i forhold til f.eks. klimatiske svingninger og voldsomme na-

turbegivenheder; i mellemskala f.eks. regionalhistorie i forhold til

driftsformer og vegetationsdække og i mindste skala samfundenes,

husholdenes og individernes økobiografier.

Traditionel naturhistorie, eller miljøhistorie, ser relationen mellem

menneske og omgivelser som et spørgsmål om tilpasning eller syste-

miske svingninger, hvor naturen er en absolut størrelse, der sætter

rammen for samfundene. En udvidet naturhistorie tillægger ikke ale-

ne processer, men også individer at kunne være aktører i udviklingen,

og den opfatter omgivelserne ikke alene som fysiske forhold, men

også som sociale konstruktioner. Omgivelserne er symbolsk og ideo-

logisk ladede og tilskrives en betydning, der influerer på beslutninger

om deres fortsatte brug.

Det er vigtigt at få belyst anvendeligheden af den humanistiske

naturhistorie i relation til forskellige kildetyper som mundtlige beret-

ninger, skriftlige optegnelser, materiel kultur, geologiske og biologiske
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ser af naturvidenskabeligt registrerende og analyserende fag som

biologi og geografi og de humanistisk-samfundsvidenskabelige regi-

strerende fag såsom antropologi, historie eller arkæologi.

Massemediernes naturprogrammer og internettets hjemmesider

som www.naturnet.dk, aviser og tidsskrifter såvel som skønlitteratur

kan hver for sig levere systematisk forskelligartede landskabsskil-

dringer/-idealer eller for den sags skyld reklamer for bestemte typer

af naturmedicin.

A.3.2 NATUR- OG MILJØHISTORIE  En stadigt større del af jorden påvirkes af

mennesker, og en stadigt større del udnyttes intensivt i produktionen.

Jordens befolkning er også stadig i tiltagende og forventes at gå fra ca.

6 mia. i år 2000 til næsten 8 mia. i 2025.

I Vesteuropa vil en af de store forandringer blive landbrugsproduk-

tionens indskrænkning og udflytning over en årrække, hvor dyrkede

arealer tages ud af intensivt brug, hvilket vil give naturbeherskelsen

en anden karakter. Miljø, natur- og kulturmiljøer planlægges og op-

retholdes i en reguleret form med henblik på miljøbeskyttelse samt

rekreative formål. Natur som arter og biotoper opretholdes også i

egen ret, kulturmiljøer efter argumentation om tilsvarende værdier i

form af autenticitet, oplevelsesværdi, sjældenhed, repræsentativitet

m.m.

Hvad vi gør med vore omgivelser udspringer af en klassifikation og

en værdisætning. Begge dele sætter fokus på vidensgrundlaget. Fred-

ning, forvaltning og bevarende planlægning (herunder „genopret-

ning“) kræver kundskab om samspillet mellem mennesket og omgi-

velserne i et langt tidsperspektiv. Alt for nemt fremstår fortid og nutid

som simple dikotomier mellem: oprindelighed vs. regulering, traditionel

livsførelse vs. overforbrug, naturprodukter vs. syntetiske produkter, artsdi-

versitet vs. artsfattigdom, nærhed vs. fremmedgjorthed eller balance over for

ubalance.

Fortiden bliver let til en romantiseret forestilling om en landbokul-
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forflyttelse af landsbyer? Hvor anlægges de nye bosættelser? Skifter

man afgrøder, fordi de gamle ødelægges, og ændres de økonomiske

betingelser såvel som den sociale struktur? 

Kognitive aspekter af den humanistiske naturhistorie understre-

ger sammenhænge mellem naturformationer og deres kulturelle be-

tydning. Herved peger den frem mod forskning i perception af natur,

som beskrevet i tema 4, ligesom den humanistiske naturhistorie

undersøger teknologiske relationer til omgivelserne, som nærmere

beskrives i tema 5.

Baggrunden for miljøhistoriens gennembrud i USA skal nok findes

i landets særlige historie, hvor koloniseringen skete gennem en sta-

dig udvidelse af den amerikanske frontier mod vest, et forløb, hvor

indvandrere bosatte sig i og opdyrkede et hidtil kun meget ekstensivt

udnyttet landskab. Menneske og natur var derfor et tema i ameri-

kansk historie, lige fra Turner skrev sine klassiske værker i årene efter

1900. Herhjemme var Thorkild Kjærgaards disputats Den danske revo-

lution fra 1991 det første erklærede udtryk for en miljøhistorie, der

skrev op mod agrar- og bebyggelseshistorisk tradition.

Miljøhistorien er i kraft af sit genstandsfelt ofte politisk relateret.

Den amerikanske forskning var tidligt præget af markant konservati-

ve holdninger, som fortsat præger dele af forskningen. Fra slutningen

af 1960’erne slog en radikal-kritisk forskning igennem, ikke mindst

takket være biologen Rachel Carsons bog Silent Spring fra 1962, hvor

hun viste, at insektbekæmpelsesmidlet DDT ikke var en politisk neu-

tral teknologi, men at dets udvikling og brug måtte analyseres i sam-

menhæng med en forståelse af de store kemiske selskaber, militæret,

universitetet og agroindustrien. Historikeren Carolyn Merchant intro-

ducerede i 1980 kønsperspektivet til miljøhistorien med bogen The

Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. Den kon-

servative udviklingsskeptiske retning er dog fortsat stærkt fremher-

skende, især med Donald Worster, som blandt andet med et indfly-

delsesrigt roundtable i The Journal of American History i 1990 både

fastslog miljøhistoriens status i historievidenskaben og gjorde sig til
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fossiler og til analytiske diskurser som eksperimenter, historiske ana-

logier, retrogressive analyser, intersubjektivitet og kognitive modsæt-

ningspar. For som nedenstående eksempel viser, er den humanistiske

naturhistorie langt mere end simple dikotomier.

En bestemt indianerstamme i Amazonlandet tillagde ikke planter-

ne i deres lokalområde en medicinsk betydning; de besad ikke nogen

magisk karakter og fik derfor ikke anden betydning end som føde. En

anden stamme i præcis de samme omgivelser opfattede derimod

planterne som besiddende særlige ånder og udviklede et medicinsk

kendskab ved særlig udvælgelse og planteforædling. Eksemplet viser

mennesket som del af naturen og medskaber af biologisk mangfol-

dighed.

Mangfoldigheden kommer til udtryk ved, at disse stammefolk flyt-

tede rundt som halvagerbrugere, og på deres bosteder efterlod de

rester af deres ernæring som nødder, frugter m.m. Derfor udviser

Amazonlandskabets regnskove i flere tilfælde en langt større lokal

biodiversitet, hvor der har boet mennesker, end hvor der ikke har.

Ydermere har arkæologiske undersøgelser af omgivelserne ved præ-

columbianske inka-staters installationer i junglens øjenbryn på de

østlige skråninger af Andesbjergene påvist domesticerede planter,

der er „gone wild“ igen.

I natur- eller miljøhistoriske studier udgør forskellige niveauer og

forskellige perspektiver et mangfoldigt potentiale til forklaring og for-

ståelse. Et eksempel herpå er Annales-skolens distinktion mellem

niveauer af forskellige tidsudstrækninger, begivenheder, konjunktu-

relle udviklinger og helt lange strukturer af flere hundrede års læng-

de, samt deres indbyrdes samspil. For eksempel vil mangel på res-

sourcer sammen med religiøse modsætningsforhold kunne føre til

krig, hvor oprustning og forsvar vil være vigtigere end handel – og

forårsage ændringer i bosættelsesmønstre og handelsruter. Ved at

opspore sekvenser af indbyrdes årsagssammenhænge vil forskellige

løsningsmodeller kunne blive resultatet. Hvordan forholder menne-

sker sig til naturkatastrofer som f.eks. vulkanudbrud, der forårsager
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A.3.3 ETIK OG MILJØ  De moderne industrisamfund har flere og ikke

mindst kraftigere teknologiske virkemidler til rådighed end alle tidli-

gere samfund. Det betyder bl.a., at følgerne af de enkelte beslutnin-

ger – herunder valgene af overordnede teknologiske strategier –

typisk rækker langt videre end tidligere. Antallet af mennesker er

samtidig vokset eksponentielt de seneste århundreder, så stort set

alle de områder af kloden, der er egnet til beboelse, i dag er stærkt

påvirkede af menneskelig tilstedeværelse. Den del af biosfærens

samlede energi-flow, der går gennem menneskelige samfund, anslås

til at være på omkring 40 %. En række begrænsede ressourcer anven-

des i dag – primært af den rigeste fjerdedel af klodens befolkning – i

et omfang, som ikke vil kunne fortsætte over ret lang tid og slet ikke,

hvis alle fik de samme muligheder for ressourceanvendelse, som den

rigeste fjerdedel har i dag. Samtidig er befolkningerne i de forskellige

dele af kloden blevet stadigt mere forbundne i kraft af bl.a. handel og

kommunikation, så nye ideer og teknologier kan spredes med en hid-

til uset hast.

Disse forhold stiller os over for en række komplekse etiske pro-

blemstillinger, som det vil være vigtigt at få forfulgt mere systema-

tisk; dels med et filosofisk sigte, dvs. med henblik på at undersøge

fremførte argumenters gyldighed og anvendte begrebers betydning

og anvendelighed; dels med et idéhistorisk, institutionshistorisk og

diskursanalytisk sigte, hvor hensigten bl.a. kan være at se på begre-

bernes historie, på involverede aktører og institutioner, på førte

debatters hensigter og omstændigheder, på anvendte metoder etc.

Blandt de centrale temaer kan nævnes:

Bæredygtighed og global rimelighed.  Kravet om bæredygtighed er grund-

læggende et krav om at opretholde en eller anden grad af rimelighed

eller retfærdighed på tværs af generationer. Når det kombineres med

udviklingsbegrebet og bliver til „bæredygtig udvikling“, opstår endnu

en dimension: kravet om hensyntagen til de i globalt perspektiv van-

22

talsmand for en afvikling af det moderne landbrugsindustrielle kom-

pleks. Den konservative udviklingsskeptiske linje er således karakte-

riseret ved særdeles markante synspunkter, som også har haft en for-

taler herhjemme i Thorkild Kjærgaard.

Den oprindelige interesse for mange miljøforskere udsprang af

beskyttelses- og fredningsinteresser. Interessen blandt amerikanske

forskere er dog i de sidste par årtier gået i retning af at undersøge sel-

ve samspillet mellem naturens og samfundets udvikling. Naturens

udformning som et resultat af menneskelig påvirkning er én retning,

mens en anden lægger vægten på menneskets udnyttelse af naturen

som metafor og scene for samfundets udfoldelse. Den sidste retning

prægede en del forskeres arbejde på SHF’s Forskningscenter Menne-

ske & Natur, mens den første retning, som var objektet for Kjær-

gaards forskning, længe kun fik beskeden dansk opmærksomhed. Det

igangværende projekt Agrar 2000 under Forskningsrådet tager imid-

lertid sigte på at rekonstruere det danske landbrugslandskab gennem

2000 år. Ligeledes er forskning i menneskets påvirkning af havene og

deres økosystemer emnet for forskningsprojekter ved Syddansk Uni-

versitet i Esbjerg.

Konsekvenserne af de aktuelle strømninger i historievidenskaben

for et politisk sensitivt felt som miljøstudier er meget tydelige. På den

ene side står de folk, som med William Cronon, en tidligere præsident

for ASEH, fremhæver, at historien ikke kan levere løsninger på pro-

blemerne, men alene fortælle historier og parabler, som kan opmun-

tre folk til at finde inspiration til at løse deres problemer. På den

anden side står folk, som med udgangspunkt i miljøhistoriens oprin-

delse i krydsfeltet mellem naturvidenskaben og historien vil udnytte

data til at forbedre vores forståelse af samspillet mellem menneske

og omverden bl.a. med henblik på at informere politikere og forvalte-

re for en bedre fremtidig omgang med forholdet menneske, samfund

og natur.
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generationer kan tænkes at blive meget rigere end os selv i kraft af en

teknologisk udvikling? Er det bedre og mere rimeligt at satse på for-

bedringer her og nu af eksempelvis sanitære problemer blandt ver-

dens fattigste end at satse på, at de kommende generationer selv kan

løse deres problemer til den tid?

Grænser mellem arter.  Spørgsmålet om rimelighed og retfærdighed kan

også strækkes endnu længere, så man stiller spørgsmålet, hvilke

arter der har mest ret til klodens ressourcer. Er det rimeligt, at men-

nesket som det øverste led i fødekæden udøver en „naturlig“ domi-

nans? Hvad begrunder en sådan ret? Er magten til at gøre det i sig

selv en tilstrækkelig grund? Hvilke andre grunde kan der angives? Er

retten ubegrænset, eller har alle skabninger på Jorden f.eks. ret til et

liv? Er nogle dyrearter vigtigere end andre, eller er bestemte økosy-

stemer mere ønskværdige end andre? I den internationale miljøeti-

ske debat foregår en livlig debat om disse spørgsmål med begreber

som „antropocentrisme“, „biocentrisme“, „økocentrisme“, „speciesis-

me“, „intrinsisk værdi“ etc., en debat, der kun i begrænset omfang har

fundet indpas her i landet.

Hvem skal bestemme over naturen?  Selv når man forbliver inden for en men-

neskelig horisont, rejser spørgsmålet om demokrati og borgerinddra-

gelse i natur- og miljøforvaltningen sig som en central etisk problem-

stilling. Det drejer sig eksempelvis om forholdet mellem ejere, borgere,

eksperter og kendere, og udmønter sig ofte i konflikter mellem nære

og fjernere berørte, typisk lokale brugere vs. statsmagt eller EU-direk-

tiver. Nogle mulige svar på spørgsmålet kan findes i forskellige former

for regulering, f.eks. VVM-direktivet og dets forskellige udmøntninger.

Også her kan spørgsmålet angribes filosofisk som et spørgsmål om

gyldighed og begrundelsers lødighed, eller idé- og institutionshistorisk

– eller endnu bedre som en kombination af begge tilgange.
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skeligst stillede parter eller om rimelighed og retfærdighed på tværs af

nationale grænser. Denne kombination rejser en række vanskelige eti-

ske problemstillinger, som på den ene side udfordrer klassiske etiske

teoridannelser med nye spørgsmål om (mulige eller faktiske) fremtidi-

ge, men endnu ufødtes eventuelle krav på hensyntagen, om vægtnin-

gen mellem hensyn til nulevende og fremtidige mennesker etc.

Også ud fra et idé- og institutionshistorisk perspektiv peger emne-

kredsen på en række interessante temaer. F.eks. er det oplagt at spør-

ge, hvilke teoritraditioner den aktuelle debat trækker på, ligesom det

er værd at undersøge, hvilke personer og institutioner der bærer for-

skellige argumentationsstrategier frem. Mere specifikt vil det være

værd at undersøge, hvordan spørgsmålene om rimelighed og retfær-

dighed på tværs af nationer og generationer tackles i forskellige typer

af planlægningsredskaber som livscyklusvurderinger, økonomiske

miljøvurderinger mv. Også de forskellige bud på bæredygtighedsindi-

katorer, ikke mindst de aggregerede indikatorer som det økologiske

fodspor eller det økologiske råderum, er værd at undersøge ud fra

begge typer af undersøgelse.

Et konkret eksempel på byrdefordeling på tværs af såvel nationale

grænser som generationer er debatten om den forøgede drivhusef-

fekt. Uanset om der gøres noget ved problemet eller ej, så vil der være

fordele og ulemper at fordele på såvel befolkningsgrupper og natio-

ner som generationer. De målsætninger, som vedtages på internatio-

nale klimakonferencer, er naturligvis resultat af politiske forhandlin-

ger og taktik, men handler i sidste ende om, hvem der skal betale for

eller eventuelt opnå fordele af et globalt problem. Har det eksempel-

vis betydning, hvem der har udledt kuldioxid de sidste 150 år, og kan

nyligt industrialiserede lande med nogen form for rimelighed føle, at

de har noget til gode? Bør man drastisk nedskære anvendelsen af fos-

sile brændstoffer af hensyn til de ufødte generationer, hvis livsstil,

ønsker og værdier man intet kender til? Er vi mere forpligtede i for-

hold til vore egne efterkommere end i forhold til kommende genera-

tioner andetsteds? Hvad betyder det for forpligtelsen, at kommende
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Den amerikanske geograf Clarence J. Glacken har kortlagt opfattel-

sen af forholdet mellem natur og kultur i vestlig tænkning fra oldti-

den til oplysningstiden.4 Ifølge Glacken indebærer forestillinger om

de fysiske omgivelser for det første en omverdensforståelse, der har

forbindelse til forskellige etiske og æstetiske principper såsom ro-

mantikkens forestilling om at forene det gode, det sande og det skønne,

Darwins evolutionsteori, forskellige moderne holistiske forståelser af

økologi, eller politisk ideologisk funderede tolkninger såsom den

marxistiske deling mellem naturen, som en del af samfundets basis,

og de samfundsmæssige overbygninger, eller Georgismens vægtning

af jordrenten som samfundets egentlige rigdom. Det kan også være

mentalitetshistoriske og mikrohistoriske undersøgelser af familiers,

byers eller regioners selvforståelse i en bestemt landskabelig og kos-

mologisk kontekst.

I forhold til de beslægtede temaer i denne udredning er det således

ikke den direkte naturudnyttelse, der er i centrum for Glacken, men

snarere de principper, der ligger til grund for naturudnyttelsen, foru-

den de afledte effekter deraf. I forhold til tema 3 om miljø og etik er

det heller ikke nødvendigvis de rent etiske principper, der under-

søges, men deres kontekst og fremtræden. Ofte vil undersøgelse af

perception af natur, af menneskets relation til natur, have æstetiske

forestillinger i fokus såsom landskabsarkitektur, og det er sjældent

tilfældet, at etiske overvejelser er helt fraværende. Et eksempel på et

forskningsemne kunne være de etiske overvejelser, der implicit ligger

bag forestillinger om smukke og gode landskaber.

Et andet centralt spørgsmål for Glacken drejer sig om, hvordan na-

turen påvirker mennesket. Et klassisk, men stadig diskuteret eksem-

pel findes i Montesquieus Om lovenes ånd, hvor naturens orden i høj

grad dikterer sæder og skikke og dermed lovenes naturlige indretning.5
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Den gode natur og naturfænomeners værdi? På trods af den store betydning,

som natur- og miljøemner tillægges i de seneste ti-års debat, har der

på de humanvidenskabelige institutioner kun i begrænset omfang

været en mere systematisk debat om natur- og miljøforvaltningens

præcise målsætninger, om den gode natur og om naturfænomeners

værdi. Hvad er det for etiske principper, vi sætter bag de gængse

målbegreber i natur- og landskabsforvaltningen? Hvorfor og hvordan

bruger vi begreber som naturkvalitet, balance og biodiversitet? Også

spørgsmålet om økonomisk værdisætning, herunder prisen på (tab

af) menneskeliv, biodiversitet og andre unikke ressourcer har i kraft

af økonomiens stigende indflydelse på natur- og miljøpolitiske be-

slutninger fået en central betydning. Humaniora har indtil videre

valgt stort set ikke at prioritere den slags emner. Et andet eksempel

på en etisk vurdering, som har haft stor offentlig bevågenhed, men

kun begrænset interesse i humaniora, er spørgsmålet om anvendel-

sen af genmodificerede fødevarer (GMO). Hvilken teknologi er tilrå-

delig? Og hvordan vurderes de eventuelle fordele af at anvende disse

teknologier i forhold til bl.a. bevaring af den eksisterende genvariati-

on? Hvordan foretager man risikovurdering af produktionsmæssige

sideeffekter uden at koble offentligheden af?

For alle de nævnte temaer gælder, at den etiske vurdering med for-

del vil kunne behandles i tilknytning til undersøgelser af de aktører

og institutioner, der er på banen, såvel som de metoder, procedurer og

reguleringer, der tages i anvendelse (f.eks. livscyklusvurdering, cost-

benefit-vurdering, VVM, strategisk miljøvurdering etc.). Den måde,

problemer tackles på, fortæller således i sig selv meget om de etiske

forudsætninger, som gør sig gældende.

A.3.4 PERCEPTION  Med perception tænkes i denne sammenhæng på for-

skellige former for immaterielle relationer mellem mennesket og de

fysiske omgivelser, ofte æstetisk prægede forestillinger, men også

natursyn og omverdensforståelse.

4 Glacken, Clarence, Traces on The Rhodian Shore – Nature and Culture in Western 

Thought from Ancient Times to the End of The Eighteenth Century (Berkeley, 1967) 

5 Om lovenes ånd, Montesquieu, Charles de Secondat, (da. overs. 1998, København, Gad)
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film som en del af en større omverdensforståelse, der repræsenterer

væsentlige sider af amerikanske samfundsforhold. Arrangementer

med John Wayne som en larger than life-skikkelse blandt forvitrede

klippeformationer er således set som en hyldest til den selvberoende

og stærke individualist, der finder styrke i den rå og uberørte natur

fjernt fra civilisationens dårskab.6

A.3.5 TEKNOLOGI  Miljøteknologi før og nu.  Historiske teknologistudier er et

traditionsrigt forskningsfelt, der har udviklet stærkt vitaliserede

forskningsmetoder de senere år. Ved at indsætte specifikke teknolo-

gier i deres historiske kontekster kan forskning dekonstruere de eksi-

sterende teknologiers selvfølgelighed. F.eks. har forskning i malin-

gens historie ved Center for gamle Håndværk i Raadvad for nylig vist,

at moderne maling ikke entydigt er bedre end århundredgamle olie-,

tjære- og kalkprodukter. De nye typer har udkonkurreret de gamle

gennem hurtige tørretider og nedsat forarbejdningstid. Men på andre

parametre såsom holdbarhed, vedligeholdelsesvenlighed og patine-

ringskarakteristika viser de traditionelle malingstyper sig overlegne.

Viden om malingens teknologiske udvikling og teknikker har i løbet

af få år virket dagsordensættende ved at give ord til disse andre kon-

kurrenceparametre. Dermed er det blevet muligt for de markedsori-

enterede virksomheder at tilbyde et bredere spektrum af teknologi-

ske løsninger med beskrivelse af fordele og ulemper.

Et andet eksempel er forskning i cyklens teknologiske udvikling,

der foregik i strid mellem forskellige brugergruppers modsatrettede

ønsker og identiteter. Her fandt man unge sportsmænd, der argu-

menterede for velocipeden og dens overforstørrede forhjul (der af-

læstes som tegn på maskulinitet, hastighed og mod). På den anden

side kvinder og ældre brugere, der foretrak sikkerhedscyklen med lige
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Montesquieu og mange andre før og siden har været overbeviste om,

at klima, vind og vejr påvirker menneskets mentale indstilling og

temperament. Helt op til 1960’erne kunne man i folkeskolens geo-

grafiundervisning blive bekræftet i, at spanierne var dovne, men at de

næppe kunne dadles for det, fordi der var så varmt i Spanien. En finsk

forsker har inden for de seneste år genoplivet tanken om, at den

særligt generøse skandinaviske velfærdsmodel har sine rødder i de

klimatiske forhold i Nordeuropa. Da der er så koldt om vinteren, ville

de fattige falde om og dø af kulde, hvis der ikke var en mentalitet i

samfundet, der tilsagde indretningen af en fattigforsorg. Under mere

gavmilde klimatiske forhold, derimod, kunne de fleste udstødte finde

leje for natten og vinteren uden at omkomme. Derfor kunne samfun-

dets bestemmende klasser bedre tillade sig at kigge den anden vej.

Men hvordan forestiller mennesket sig anvendelsen af naturen og

den menneskelige påvirkning af naturen? Hos Glacken er dette det

tredje hovedspørgsmål, og det griber ind i forskningsfelter som land-

skabsarkitektur samt kunst- og litteraturhistoriske analyser af natur-

brug i kunstneriske fremstillinger. Men det er også et element i ana-

lyser af den måde, naturen iscenesættes på i haver og parkanlæg. Ha-

ven bliver en konkret fremtræden af et bredere natursyn. Renæssan-

cens natursyn med vægt på perfektionering af naturudnyttelsen er ét

eksempel. Et andet er, hvorledes et rationelt driftsorienteret natursyn

sammen med 1700-tallets landboreformer var med til at forme dyna-

mikken i forandringen og indretningen af det danske landskab. Det

samme er besjælingen af fysiske lokaliteter i landskabet, lieus de mém-

oires, som fikspunkter for kollektiv erindring. Klassiske eksempler er

Andersens forestilling om „Jylland mellem tvende have, som en rune-

stav er lagt“ eller mindestenene over hedens opdyrkere i Kongenshus

Mindepark.

Kirsten Piils hellige kilde nord for København er et eksempel på en

fortidig naturbesjæling, der var en væsentlig katalysator for det ud-

flugtsmål, der i dag er kendt som Dyrehavsbakken. Fra fiktionens

verden har filmforskere tolket brugen af natur i John Fords western-

6 Et sådant natursyn findes blandt andet i film som „Stage Coach“ (1939) og „The Sear-

chers“(1956).
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Miljøteknologi og systemer.  Teknologi bliver ofte set som både årsag til og

løsning på den industrialiserede og globaliserede verdens miljøpro-

blemer. De moderne teknologiske systemer producerer livs- og for-

brugsmønstre, hvis konsekvenser er et ubalanceret ressourceforbrug,

skadelige affaldsprodukter og stærkt forøgede økonomiske og socia-

le skel mellem klodens regioner. Til løsning af sådanne problemer

stilles der ikke blot krav om renere teknologi, men også krav om tek-

nologiske løsninger på de teknologiproducerede problemer. Ved at

undersøge miljøteknologier som systemer eller omfattende netvær-

ker kan forskning i højere grad håndtere de mange komplekse fakto-

rer, der spiller ind på området. Et eksempel er spørgsmålet om affald

og genanvendelse, hvor skellet mellem innovative og konservative

strategier ikke blot afgøres af nye ideer og maskiner til håndtering af

affald eller økonomiske beregninger, der tillader eksport af affald fra

1. til 3. verdens lande. I det teknologiske system inddrages også „mar-

kedsføring“ af genbrugs- og affaldssystemer, feedback-mekanismer

og serviceudvikling, økonomiske og kulturelle parametre for affaldets

værdi og betydning samt det ambivalente forhold til teknologi, foru-

rening og forbrug. Belyst eksempelvis ved affaldshåndtering som tek-

nologisk system kan forskning udvikle mere holdbare kriterier for

miljøteknologiers succes eller fiasko.
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store for- og baghjul og luft i cykeldækkene (hvilket ansås for uæste-

tisk og sløvt). Ikke blot dokumenterer denne forskning, at den tekno-

logiske udvikling ikke følger lineære optimeringsrationaler. Lige så

vigtigt er det at bruge forskningsresultaterne i forbindelse med nuti-

dens forsøg på at fremstille mere miljøvenlige transportteknologier.

Det historiske perspektiv viser, at den nutidige udvikling af f.eks. biler

og kollektive trafiksystemer må indarbejde forskellige brugergrup-

pers identificering med transportmidler ud over at tænke i rationelle

miljømæssige, økonomiske eller trafiktekniske hensyn.

Menneske – maskine.  Avancerede teknologier er i et hidtil uset omfang ble-

vet integreret i den moderne livsverden, og forskere er for alvor be-

gyndt at udfordre skellet mellem menneske og maskine. Eksempelvis

undersøges konsekvenserne af, at teknologier i stigende grad bliver

sammenføjet med den menneskelige krop, som det sker direkte på

området for sundhed og sygdom.Teknologiske apparater opereres ind

i menneskers kroppe og erstatter, forstærker eller forandrer kroppens

fysiske og sansemæssige kapaciteter. Også i forbindelse med kom-

munikation og transport erstatter computergenererede interfaces i

stigende omfang fysiske møder mellem mennesker i privat og offent-

ligt regi såvel som kroppens bevægelser i rummet mere generelt.

Både den teoretiske udvikling og empiriske anvendelse af cyborgfi-

guren i samfundsvidenskaberne har skabt et stort potentiale for vide-

re studier på området for natur- og omverdensforskning. Teknologi-

ens assimilering af menneskets sansefunktioner forskyder ikke blot

grænserne mellem det indre og det ydre, mellem menneske og om-

verden. I samme træk ændres også begreberne om naturen og det

naturlige, som er omdrejningspunktet for de måder, vi stiller spørgs-

mål om miljøet på. Cyborgstudier rykker også ved vores definitioner

af, hvad der er sundt, og hvad der er sygt.
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ved 38 af disse er der i tidsrummet 1993-2002 publiceret mindst én

forskningspublikation, der falder ind under de foregående afsnits

definitioner på humanistisk naturforskning.

Denne mængde er fastlagt ved, at akademisk sekretær Bo Poulsen

har lagt bibliografiske data for godt 800 forskellige muligt relevante

forskningspublikationer ind i det bibliografiske databaseprogram

EndNote. Publikationerne er dernæst blevet grupperet efter de på for-

hånd fastlagte fem temaer. Derved har arbejdsgruppen i fællesskab

kunnet gennemgå bibliografien og foreslå ændringer. Arbejdsgrup-

pen har fastlagt den endelige mængde af relevante forskningspubli-

kationer til godt 700 forskellige titler, forfattet af mere end 230 for-

skellige forskere. Det antages, at den valgte fremgangsmåde dækker

den altovervejende del af de seneste ti års humanistiske naturforsk-

ning i Danmark; men en række problemer omkring undersøgelsesfel-

tets afgrænsning bør nævnes.

Fremgangsmåden med at gennemgå forskningsberetninger er ef-

fektiv til at støvsuge de større institutioner, hvor medarbejdernes

publikationer fordeler sig på mange sprog, forlag og tidsskrifter i alle

afskygninger. Derimod forsvinder mindre grupper af privatansatte,

freelanceforskere og mindre institutioners forskning nemt gennem

det udspændte net. I forhold til de mindre museer ville problemet

kunne løses, men arbejdsgruppen enedes om, at det ville være for

tidskrævende, da museumsverdenen ikke har en samlet, let tilgæn-

gelig forskningsregistrering.

Forholdet til humanioras nabodiscipliner og til forskellige hjælpe-

videnskaber blev også overvejet af arbejdsgruppen. F.eks. fremgår det

af nedenstående gennemgang, at to store forskningsinstitutioner

som Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet henholdsvis slet

ikke og i kun ringe grad har bedrevet humanistisk naturforskning det

seneste tiår. Begge institutioner profilerer sig med tværvidenskabelig

miljøforskning, men det bedrives mestendels af naturvidenskabelige

og samfundsvidenskabeligt trænede forskere. F.eks. falder kulturgeo-

grafers og kultursociologers arbejde uden for SHF’s bevillingsvirk-
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B. Hvem forsker i hvad, og hvor? 

Humanistisk naturforskning, 1993-2002

Foregående kapitel præsenterede en række forskningstemaer af rele-

vans for humanistisk udforskning af relationer mellem menneske og

natur. Men hvordan ser det eksisterende landskab ud med hensyn til

forskningsmiljøer? Hvordan har det seneste tiår formet sig, og hvor er

den humanistiske miljøforskning på vej hen?

B.1 METODE TIL KORTLÆGNING  For at få en idé om mængden af forskning

om menneskets relationer til naturen har arbejdsgruppen undersøgt

humanistiske forskeres videnskabelige publikationer ved de danske

universiteter og øvrige højere læreanstalter samt Nationalmuseet i

perioden 1993-2002. Denne metode er valgt af flere grunde. Videnska-

belige publikationer er det mest konkrete og målbare element i forsk-

ningen, hvorfor det har været hensigtsmæssigt at kortlægge mæng-

den af relevante publikationer så grundigt som muligt under hensyn-

tagen til tidsrammen for udarbejdelsen af den forhåndenværende

rapport. Indledningsvis blev det forsøgt at identificere publikationer

ved forskellige bibliotekssøgebaser, eksempelvis www.bibliotek.dk og

Den Danske Forskningsdatabase. Det stod dog hurtigt klart, at ingen

søgekriterier kunne yde de seneste ti års humanistiske naturforsk-

ning retfærdighed. Forskningsinstitutionernes årsberetninger og

publikationsoversigter er derimod en udmærket indgang til at lokali-

sere, hvem der har forsket i hvad, hvornår og ikke mindst hvor, så med

årsberetninger som de primære kilder er det lykkedes at spænde et

fintmasket net ud over det undersøgte forskningslandskab. Ca. 50

forskellige forskningsenheder er blevet undersøgt på denne måde, og
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ke tydelige tendenser ved den humanistiske naturforskning i Dan-

mark træder frem.

B.2.1 HUMANISTISK NATURFORSKNING I TAL  707 stykker forskning har dan-

ske humanistiske forskere publiceret om menneskets relationer til

den omgivende natur i de seneste ti år. I midten og slutningen af

1990’erne blev der udgivet mellem 60 og 80 titler om året, mens et

toppunkt nåedes i 1997 med 100 publikationer. Som det ses på figur 1

er det gået ned ad bakke siden, og i de seneste to år er der kun kom-

met godt 50 titler ud om året.

Humanistisk naturforskning er tilsyneladende inde i en nedgangs-

periode, men hvad kan det skyldes? Hvad skete i de mere frugtbare år

i 1990’erne, og hvordan ser det bagvedliggende landskab ud? Er der

tilbagegang over hele linjen, eller er blot nogle miljøer sygnet hen,

mens andre er kommet til?
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somhed og er derfor ikke medtaget, heller ikke selvom der kunne

være tale om forskning, der lige så vel kunne være humanistisk i sit

perspektiv.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU) eksemplifi-

cerer et beslægtet problem, idet afdelingen huser vigtige hjælpedisci-

pliner for særlig arkæologien. NNU og andre beslægtede aktiviteter er

dog heller ikke medtaget, idet eksempelvis en dendrokronologisk

undersøgelse i sig selv er naturvidenskabelig snarere end humanvid-

enskabelig i sit perspektiv.

Den undersøgte periodes afgrænsning, 1993-2002, er valgt som

udgangspunkt; men der er huller i den undersøgte periode. For Aar-

hus Universitet er årsberetningen for 2002 endnu ikke publiceret,

mens de øvrige institutioner har publiceret. For Københavns Universi-

tet sker der en løbende elektronisk opdatering af forskningspublikati-

oner, hvorfor publikationer fra 2003 er medtaget, mens 2002 i hoved-

reglen er sluttidspunktet. For Arkitektskolen i Aarhus findes der ikke en

publikationsoversigt for 1993, og oversigten for Nationalmuseet for

1998 indkom for sent for gruppens arbejde.

Hvornår er en publikation en forskningspublikation? Dette spørgs-

mål er centralt, da de enkelte institutioner har forskellige inddelinger

i deres forskningsoversigter. Undersøgelsen forlader sig i vid udstræk-

ning på de valg, der allerede er foretaget i de forskellige forsknings-

beretningers inddeling af eksempelvis forskningspublikationer, ar-

bejdspapirer og populærvidenskabelig formidling. I de årsberetning-

er, der ikke har foretaget denne skelnen, er publikationer, der frem-

træder som arbejdspapirer samt åbenlyst populære artikler til eks-

empelvis Samvirke sorteret fra.

I fodnoter til hovedafsnit B henvises der med forfatternavn og pub-

likationsår til den undersøgte mængde forskningspublikationer. Den

samlede bibliografi er for omfattende til at kunne indgå i denne rap-

port, men den kan findes på web-siden http://www.cmrs.dk/Bibl_

Hum_Nat.pdf

Samlet set turde fremgangsmåden dog være konsistent, og en ræk-
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B.2.3 FORSKNINGSENHEDER, 1993-2002  Et umiddelbart mål for omfanget af

den humanistiske naturforskning kan fås ved at optælle antallet af

personer, som har forfattet mindst én publikation, der er optaget i

databasen. Figur 3 viser antallet af disse personer fordelt på institut-

ter ved Københavns og Aarhus Universiteter, og figur 4 viser fordelin-

gen ved øvrige institutioner.

Det fremgår umiddelbart, at de største forskningsmiljøer målt i
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B.2.2 FORSKNINGSINSTITUTIONER, 1993-2002  De dynamiske forskningsmil-

jøer inden for menneske/natur-problemstillinger fordeler sig langt

overvejende på Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og

Syddansk Universitet (SDU) medregnet det tidligere Odense Universitet.

583 ud af 687 publikationer i de ti år stammer fra en af de tre institu-

tioner, som ganske dominerer figur 2. KU er den mest stabile institu-

tion set over tid. Og trods nedgang de sidste år er KU den eneste af de

tre, der står stærkere i billedet i dag end for ti år siden, og KU er på

nuværende tidspunkt den dominerende forskningsinstitution set

under ét. Værre er det straks for SDU og AU, der begge er nede på en

tredjedel af de titler, der årligt publiceredes i de bedste år i 1990’erne.7

De er nu på niveau med fire andre forskningsinstitutioner, der stabilt

har publiceret humanistisk naturforskning i det seneste tiår. Det er

Nationalmuseet, Arkitektskolen i Aarhus og Den Kongelige Veterinær- og

Landbohøjskole (KVL), som alle har svinget mellem 0 og 10 publikatio-

ner om året, mens Aalborg Universitet (AAU) har været mest aktiv de

sidste 4 år.

Forskningscentret for Skov & Landskab, Afdeling for Miljøhistorie og Kli-

ma ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Odense Bys

Museer optræder for sig. Ingen af dem er dog systematisk undersøgte,

men figurerer i slutningen af 1990’erne, hvor de var partnere i den

tværvidenskabelige satsning Foranderlige Landskaber, der behandles

særskilt nedenfor.

Mens der overordnet har været tre dominerende forskningsinstitu-

tioner i det forgangne tiår, tegner der sig et væsentlig mere broget og

mangfoldigt landskab på niveauet derunder, nemlig de enkelte uni-

versitetsinstitutter, -afdelinger og forskningscentre – her sammenfat-

tet som forskningsenheder.

7 For AU spiller det ind på kurven, at kun én publikation er medtaget fra året 2002, hvor-

til årsberetning endnu ikke er udgivet.
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antal personer, der har vist forskningsinteresse for feltet, findes/har

fandtes ved Nationalmuseet, det nu nedlagte Forskningscenter, Men-

neske og Natur, Arkitektskolen i Aarhus, AU’s Afdelinger for Arkæolo-

gi og Antropologi samt ved KU’s institutter for historie og filosofi.

Mere afgørende er det imidlertid at udskille de forskningsenheder,

som har været særligt frugtbare inden for humanistisk naturforsk-

ning, ved at opgøre det samlede antal publikationer i de to figurer 5

(Københavns og Aarhus Universiteter) og 6 (øvrige institutioner). Nog-

le er blot repræsenteret ved en enkelt eller to titler og påkalder sig der-

for ikke den store opmærksomhed, mens andre træder markant frem.

På KU er det særlig miljøet omkring Institut for Filosofi, Pædagogik og

Retorik, der skiller sig ud med hele 86 titler, forfattet af 15 forskellige

mennesker, hvoraf de fleste er filosoffer. I næste række er det de kul-

turhistoriske enheder, Institut for Historie (KU) med 49 titler og arkæo-

logiske og etnografiske forskningsenheder ved Moesgård i Århus, der

har været mest aktive i undersøgelsesperioden, mens de tilsvarende

for KU følger lige efter. Institut for Eskimologi har ligeledes præget men-

neske/natur-udforskningen, ligesom Afdeling for Systematisk Teologi

ved Aarhus Universitet er fremtrædende i materialet.

På figur 5 over forskningsenhederne ved landets øvrige institutio-

ner er det særlig Humanistisk Forskningscenter, Menneske & Natur (M&N)

ved det daværende Odense Universitet, der skiller sig ud. 81 forsk-

ningspublikationer fra 19 humanistiske forskere ved M&N falder

inden for definitionen af de undersøgte temaer, og med over 10 pro-

cent af alle publikationer inden for blot fire af de undersøgte ti år.

1993-1997 er M&N et så markant bidrag til humanistisk naturforsk-

ning, at det vil blive behandlet særskilt nedenfor.

Det samme gør sig gældende for det nævnte Foranderlige Landska-

ber, som kun indirekte figurerer i oversigten over forskningsenheder.

Det skyldes, at Foranderlige Landskaber som et forskningscenter „uden

mure“ kun havde en mindre del af sine aktiviteter ved det koordine-

rende centrum omkring forskningsleder Per Grau Møller ved SDU. De

fleste publikationer er derfor skrevet af forskere med mere fast til-
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knytning til en anden institution, hvorfor deres bidrag figurerer der-

under. Det er dog muligt at rekonstruere andelen af forskning udført

i regi af Foranderlige Landskaber ved hjælp af en selvstændig publice-

ringsoversigt herfor.8 På fire år fra 1997-2000 resulterede Foranderlige

Landskaber i 26 titler med reference til denne rapports interessefelt,

skrevet af 12 forskellige mennesker. Foranderlige Landskaber og Menne-

ske & Natur er således begge vægtige årsager til den humanistiske

naturforsknings blomstring i 1990’erne.

Andre forskningsenheder har dog markeret sig kraftigt. National-

museet er den forskningsenhed i undersøgelsen, der har flest forskel-

lige forskere repræsenteret, i alt 22 personer, der tilsammen har udgi-

vet 37 forskellige titler. Arkitektskolen i Aarhus følger kort efter med 26

titler fra 12 forskellige mennesker.

På Aalborg Universitet er Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

en markant tværvidenskabelig forskningsenhed fra 1999, og set over

ti år er det blevet til 19 publikationer inden for filosofi og historie.

Tværvidenskabelig er også det nuværende Center for Maritime og Re-

gionale Studier (CMRS), der med udgangspunkt i Fiskeri- og Søfartsmu-

seet i Esbjerg og via tilknytning til først AU og siden SDU når op på 27

publikationer fra 1997 og fremefter inden for historie, social antropo-

logi og etnologi. CMRS var i 2002 den forskningsenhed i undersøgel-

sen med flest relevante forskningspublikationer.

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse ved SDU har udgi-

vet i alt 25 stykker forskning. Hertil kunne man dog lægge udgivel-

serne fra Kartografisk Dokumentationscenter og Center for Mellemøststudi-

er samt CMRS, der alle er en del af samme universitetsinstitut på

SDU. Denne undersøgelse har imidlertid fulgt inddelingerne fra uni-

versitetets årsberetning. Derved følger tiårsoversigten forskningsmil-

jøets udvikling snarere end de enkelte forskeres udvikling, såfremt de

finder ansættelse ved flere forskellige institutioner, så det vil være

nyttigt at følge en række markante humanistiske forskeres virke
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8 http://www.ou.dk/Hum/ForandLand/Dansk/publik/oversigt.htm
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af Forskningscenter, Menneske & Natur, siden som deltager i projektet

„Grænser i landskabet“ under forskningsprogrammet Menneske, Land-

skab og Biodiversitet med formel tilknytning til Institut for Filosofi i
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inden for menneske/natur-problemstillingerne.

B.2.4 FORSKERE, 1993-2002  I hele undersøgelsen er optalt 234 forskellige

navne på forskere, der optræder som hovedforfatter på en publikati-

on ved en bestemt forskningsenhed på et givent tidspunkt. Forskere,

der skifter arbejdsplads, kan derfor optræde flere gange, men da det

drejer sig om et fåtal, vil det være rimeligt at antage, at godt 200 for-

skellige personer har bidraget. For mange er der dog tale om, at pro-

blemstillinger vedrørende menneske-natur er en bibeskæftigelse, der

har affødt en enkelt eller to titler. Så hvem er det, der for alvor har

tegnet dette forskningsfelt de seneste ti år?

Figur 7 illustrerer 17 forskellige udvalgte forskeres produktion i

den undersøgte periode. De er udvalgt ud fra det kriterium, at de

optræder i databasen med minimum otte relevante publikationer.

Dermed ikke sagt, at forskere med fem eller seks titler i databasen

ikke kan have ydet en markant indsats, men hensigten med dette

arbitrære snit er alene at få en fornemmelse af forskningsområdet.

Med valget af mindst otte publikationer som skillelinje må det

siges, at de inkluderede personer har haft menneske/natur-problem-

stillinger som emne for en meget væsentlig del af deres arbejdsliv i

perioden. Det afspejles ikke mindst i, at de 17 naturforskere tilsam-

men har publiceret 271 ud af 688 titler, eller omkring 40 procent af

den samlede mængde miljøhistorisk forskning i Danmark. Størst

koncentration af naturforskere findes inden for de filosofiske fag med

5 filosoffer og 1 teolog repræsenteret. De forsker alle i emner, der rela-

terer sig til udredningens tema om miljø og etik. Filosof Peter Sandøe

er den mest publicerende med 39 hovedforfatterskaber, hovedsagelig

om bioetiske spørgsmål, som er publiceret først i regi af Institut for

Filosofi ved Københavns Universitet, siden som professor ved Center for

bioetik og Risikovurdering ved Landbohøjskolen.

Finn Arler er dog lige i hælene af Sandøe og har siden 1993 publi-

ceret 26 titler af relevans for denne udredning. Det er sket først i regi
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Men hvordan ser det i øvrigt ud for det danske humanistiske forsk-

ningsmiljøs engagement inden for redegørelsens fem temaer? Er der

fælles karakteristika ved de undersøgte forskningsenheder, der godt-

gør, at man kan identificere ikke blot enkeltpersoner, men hele grup-

per af forskningsenheder med umiddelbart beslægtede forsknings-

mæssige interesser?

B.2.5 FAGGRUPPER  I forhold til de udforskede temaer er det muligt at

gruppere de enkelte forskningsenheder efter faggrupper, der hver

især har egne forskningsmæssige interesser. Figur 8 viser således fem

faggrupper – æstetiske fag, historie, etnografiske fag, arkæologi og

filosofiske fag – hvor hver enkelt søjle afspejler mængden af publika-

tioner inden for hvert tema. En sjette gruppe udgøres af de forsk-

ningsenheder, hvor flere faggrupper er repræsenteret. Det vil inden

for de givne rammer være for tidskrævende at splitte de tværviden-

skabelige miljøer op i statistik på faggrupper, men tendensen for de

enkelte forskningsenheder kan alligevel beskrives.

Den æstetiske faggruppe udgøres af forskningsenhederne inden

for litteratur, kunst og arkitektur og har en stærk tyngde inden for

perception, hvor godt halvdelen af de æstetiske publikationer hører

hjemme. Dog glider de æstetiske interesser over i temaet naturhisto-

rie i forskningspublikationer som kulturmiljøatlas for forskellige

kommuner i landet. Samlet repræsenterer de æstetiske fag ca. 10

procent af den humanistiske naturforskning.

Mere end dobbelt så stor andel af de undersøgte publikationer er

produceret af den filosofiske gruppe af fag. De udgøres foruden de

filosofiske institutter af afdelingerne for systematisk teologi ved Aar-

hus og Københavns Universitet samt Center for bioetik og Risikovurdering

ved KVL. De filosofiske fag har en kraftig fokusering på problemstil-

linger omkring miljø og etik, men en mindre del af publikationerne

tenderer tema 1 om institutioner, oftest ved en normativ vurdering af

f.eks. bæredygtighed i naturforvaltning.
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Århus, og de seneste fem år som den mest naturforskende humanist

ved Aalborg Universitet, hvor han i dag er tilknyttet Institut for Sam-

fundsudvikling og Planlægning som lektor i humanøkologi.

Listen omfatter desuden tre historikere, der alle arbejder tværvid-

enskabeligt med emner, der falder inden for det naturhistoriske

tema. Per Grau Møller ved Kartografisk Dokumentationscenter på Syd-

dansk Universitet har foruden 20 forskningspublikationer markeret sig

som leder af den strategiske satsning Foranderlige Landskaber og er

ekspert i det fysiske landskabs udviklingshistorie. Poul Holm, ligele-

des Syddansk Universitet, er som leder af Center for Maritime og Regi-

onale Studier leder af det globale forskningsprojekt History of Marine

Animal Population, (HMAP), der udforsker havenes miljøhistorie. Tilba-

ge på landjorden er Bo Fritzbøger, Institut for Historie, KU, mangeårig

ekspert i skov- og landskabshistorie og har i den her behandlede peri-

ode haft forskningsprogrammet Menneske, Landskab og Biodiversitet

som sin væsentligste forskningstilknytning.

Man kan overordnet sige om gruppen af humanistiske naturfor-

skere, at deres andel af den samlede mængde publikationer er for-

holdsvis stabil, og de fleste har publiceret jævnligt gennem hele peri-

oden. Enkelte er forsvundet fra landskabet, og andre er kommet til,

men samlet set er der dog tale om et lille fald i deres publikationsak-

tivitet på området inden for de seneste år.

Det er også karakteristisk, at naturforskerne grupperer sig inden

for de udpegede temaer for denne udredning. Filosofferne forsker i

overvejende etiske problemstillinger, mens historikere, etnografer, et-

nologer og antropologer forsker i konkrete samvirkninger mellem

menneske og naturgrundlag. Natursyn og anden perception er deri-

mod overvejende et anliggende for forskere med æstetisk baggrund i

litteraturhistorie, kunsthistorie og arkitektur. Institutioners rolle er

hyppigt udforsket af de forskellige personer, mens temaet om tekno-

logi ikke har egentlige frontfigurer inden for gruppen af naturforske-

re. Den enkelte naturforsker profilerer sig oftest inden for ét eller

sjældnere to af de valgte temaer.



49

ca. 12 procent af publikationerne og fordeler sig jævnt over temaerne

institutioner, naturhistorie, etik og perception, dog med et særligt fo-

kus omkring naturressourceforhold, som falder ind under det natur-

historiske tema.

Den største enkeltgruppe tegnes imidlertid af det samlede antal

relevante publikationer fra de tværvidenskabelige forskningsmiljøer,

der tilsammen har publiceret næsten 40 procent af alle titler. Særlig

inden for temaet perception er de tværvidenskabelige miljøer mar-

kante med halvdelen af den totale mængde forskning, mens natur-

historiske problemstillinger også i vid udstrækning behandles i regi

af de tværvidenskabelige forskningsenheder.

Samlet afspejler grupperingen af de nævnte forskellige typer hu-

manistiske fag en række tydelige tendenser. Med udgangspunkt i de

fem temaer kan man sige, at tema 1 om institutioner er det felt, der

behandles mest indgående af de etnografiske fag, mens de filosofiske

og etnografiske fag samt historie også har fokus på dette. Tema 2 om

naturhistorie fremtræder som det mest udforskede af de overordne-

de temaer omfattende over 40 procent af alle publikationer. Historie,

arkæologi samt de etnografiske fag står stærkest her. Miljø og etik er

markant præget af de filosofiske fag, mens perception har været et

anliggende for den æstetiske gruppe, og i mindre grad historie og de

etnografiske fag. Tema 5 om teknologi er det mindst udforskede i det

forgangne tiår med blot 33 publikationer. Arkæologien og historievi-

denskaben er de flittigste aktører inden for teknologitemaet.

Men hvad er det da for emner, der har optaget de seneste ti års

forskning inden for de nævnte fag og temaer? Hvilke aspekter af de

enkelte temaer har været meget udforsket, og hvor er det forsknings-

mæssige landskab mere jomfrueligt?

B.3 HVAD ER DER FORSKET I? 1993-2002  B.3.1 Institutioner  Ofte ses det som en af

humanistisk forsknings fornemste roller at være en kritisk instans,

der tilfører refleksion i forhold til mere praksisorienterede videnska-
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De historiske forskningsmiljøer ved universiteterne tegner sig for

en syvendedel af de undersøgte titler, og tematisk findes de især

inden for temaet naturhistorie, men også inden for temaerne institu-

tioner og naturperception er der stor aktivitet ved de historiske miljø-

er. Den arkæologiske forskning, som den fremtræder ved de pågæl-

dende uddannelser i København og Århus, udgør knap ti procent af

det samlede antal titler og er altovervejende engageret i problemstil-

linger inden for det naturhistoriske tema, men teknologiske problem-

flader mellem menneske og natur har også været genstand for en

betydelig opmærksomhed.

Gruppen af fagene etnografi, antropologi og etnologi tegner sig for
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og historiker Michael F. Wagner, der begge har beskrevet faser af

naturvidenskabens udvikling i 1700- og 1800-tallet, mens Carl Henrik

Koch har beskrevet 1600-tallet gennem Niels Steensen. På samme

måde har skovbruget og agerbrugets professionalisering været til

debat. (Wagner 1993; Wagner 1993; Fritzbøger 1997; Mellemgaard

1998; Bjørn 1999; Fritzbøger 1999; Lerche 1999; Wagner 1999; Wagner

1999; Koch 2002; Malling 2002; Mellemgaard 2002; Koch 2003).

For eksempel har forvaltningen af de fysiske omgivelser været et

yndet emne inden for den humanistiske naturforskning. Det gælder

både begrundelser for miljøpolitik som et defineret politikfelt i egen

ret og udformningen deraf, ligesom agrarpolitik og affaldshåndtering

har været behandlet som institutionaliserede menneske/natur-rela-

tioner. (Lübcke 1995; Lübcke 1995; Lübcke 1996; Boje 1998; Engberg

1999; Just 1999; Just et al. 1999).

De politiske aspekter af institutioner i forbindelse med omgangen

med naturen har dog særlig været drøftet i kontekster vedrørende

bæredygtighed. Det gælder både arktiske og tropiske folkeslags poli-

tiske repræsentation og indflydelse på egen ressourceudnyttelse og

spørgsmål om den politiske implementering af bioetiske overvejelser.

Bæredygtighed er både diskuteret ud fra maksimer om biologisk,

etisk og kulturel bæredygtighed. F.eks. er den lokale befolknings

„stemme“ blevet sat på dagsordenen i spørgsmål om udnyttelsen af

skov i Indonesien og fangerkulturens særlige kulturelle forudsætnin-

ger, bl.a. i Grønland. Forholdet mellem naturudnyttelse og etnicitet og

religion er også udforsket eksempelvis af Inge Schjellerup, der har

behandlet brugen af helbredende planter i Perus regnskove. (Kemp,

Lebech et al. 1994; Lübcke 1995; Lübcke 1995; Schjellerup and Søren-

sen 1995; Brix Bertelsen 1996; Bubandt 1996; Lübcke 1996; Arler 1998;

Bubandt 1998; Kemp 1998; Sejersen 1998; Kemp 1999; Roepstorff

1999; Sejersen 1999; Arler 2000; Grau Møller 2000; Kemp, Rendtorff et

al. 2000; Arler 2001; Schjellerup 2001; Arler 2003; Chou and Wee 2003).

Et andet eksempel er miljøet omkring Afdeling for Etnografi og Soci-

al Antropologi på Aarhus Universitet, hvor der i 1990’erne var et meget
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ber. Humanistisk naturforskning har da også gennem det seneste tiår

præsenteret emner, der fokuserer på kritiske aspekter af domineren-

de tendenser inden for videnskab, politik og sociale systemer, ikke

mindst inden for institutionelle aspekter af menneskets omgang med

naturen. Man kan sige, at institutioner og institutionalisering er be-

skrevet i forskning, der dækker formelle såvel som uformelle sociale

og politiske systemer samt forskellige niveauer af organisation mel-

lem menneske og natur.

Figur 9 illustrerer, hvordan tema 1 om institutioner de fleste år har

svinget mellem 5 og 10 publikationer, idet man dog i 1998 og 1999 nå-

ede op på over femten titler. På samme måde har mangfoldigheden i

de udforskede områder været stor.

Flere forskere har fokuseret på naturvidenskabens institutionalise-

ring og set den i sammenhæng med den herskende samfunds- og na-

turopfattelse. Dette gælder eksempelvis etnolog Signe Mellemgaard
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forskningsresultaterne i høj grad er udsprunget af tværvidenskabeli-

ge tiltag som Det Strategiske Miljøforskningsprogram, hvor den mo-

derne naturvidenskab og samfundsvidenskab er en integreret part-

ner i forskningsprojekterne. Et konkret resultat af humanistisk forsk-

nings fokusering på lokal viden og lokale forhold, sæder og skikke er,

at de i dag indgår som en integreret del af miljø- og naturforvaltnin-

gen, hvor ikke blot den biologiske diversitet, men også den kulturelle

diversitet skal tages med i overvejelser om institutionaliseringen af

omgangen med naturen.

I dag er midlerne, der finansierede meget af denne vidensproduk-

tion, væk, og her findes den sandsynlige forklaring på det forhold, at

antallet af publikationer inden for temaområdet om institutioner er

faldet kraftigt siden slutningen af 1990’erne.

B.3.2 NATURHISTORIE  Den menneskelige påvirkning af natur- og kultur-

miljøer, og samme naturgrundlags vilkår for de menneskelige sam-

funds udvikling, har været genstand for en stor og væsentlig forsk-

ningsindsats gennem det seneste tiår i danske humanistiske forsk-

ningsmiljøer. Næsten 300 af de knap 700 forskningspublikationer

berører naturhistoriske problemstillinger, og mere end 100 forskere

har været engageret heri. I modsætning til det foregående tema står

den humanistiske naturhistorie indiskutabelt stærkere i dag end for ti

år siden; men særlig den sidste halvdel af 1990’erne var gode år med

35-40 publikationer årligt. De sidste to år har omkring 25 titler set

dagens lys årligt.

Det er muligt at lokalisere en række forskellige forskningsfelter

inden for det naturhistoriske felt, og selvom de ofte griber ind over

hinanden, er denne gennemgang af forskningsmiljøer struktureret

efter følgende forskningsemner, der afspejler temaets mangfoldig-

hed: Ændringer i kultur- og naturlandskabet, Landbrug, Skovbrug,

Vandets brug, Kystkultur, Udnyttelsen af de marine ressourcer samt

Råstofudvinding.
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aktivt miljø omkring kystkulturer og udnyttelsen af marine ressour-

cer, hvor lokale fiskeres hverdagsbetragtninger om deres naturgrund-

lag er blevet systematisk undersøgt. Fiskeriet indebærer både proble-

mer omkring bæredygtighed og videnskabelig og lokal vidensproduk-

tion i udnyttelsen og forvaltningen af fælles, begrænsede og oftest

knappe og omstridte ressourcer. (Vestergaard 1994; Alegret 1996;

Eskesen 1996; Fingleton and al 1996; Vestergaard 1996; Vestergaard

1996; Roepstorff 1998; Roepstorff 1998; Vestergaard 1998; Vester-

gaard, Holm et al. 1998; Roepstorff 1999; Roepstorff 2000; Roepstorff

and Simonsen 2000).

Samme problemfelter møder befolkningen i Afrikas tørreste områ-

der i organiseringen af naturudnyttelsen. Her har Det Strategiske Mil-

jøforskningsprograms delprogram vedrørende Bæredygtig Udnyttelse af

Naturgrundlaget i Ulande fremmet udforskningen af institutionelle for-

hold i såvel Sudan, Burkina Faso som ovennævnte projekt i Amazo-

nas. (Paarup-Laursen 1996; Reenberg and Paarup-Laursen 1996; Paa-

rup-Laursen and Reenberg 1997; Paarup-Laursen and Krogh 1998;

Chou and Wee 2003).

De formelle institutionelle rammer i et moderne samfund som det

danske har også været udforsket i det seneste tiår. I modsætning til

flere af de ovennævnte studier er problemstillinger på dansk grund

sjældent direkte livstruende. Men naturkonflikterne er til gengæld

tæt på vores umiddelbare omverden og de politiske og økonomiske

interesser. En katalysator for meget af denne forskning har været For-

anderlige Landskaber, som i kraft af en lang række projekter, der spæn-

der fra kystzonens historiske forandringer til diskursændringer inden

for moderne skovbrug, har fokuseret på kompleksiteten både rumligt

og tidsmæssigt i et moderne samfunds naturforvaltning. (Holm and

Byskov 1998; Grau Møller 1999; Grau Møller 2000; Grau Møller, Holm

et al. 2000; Holm and Byskov 2000; Roepstorff and Simonsen 2000).

En vigtig fællesnævner for de nævnte humanistiske studier er kri-

tisk refleksion over kvaliteterne i den lokale viden, der sjældent lader

sig sætte på naturvidenskabelige formler. Det er kendetegnende, at
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Karl-Erik Frandsen ved Institut for Historie, Københavns Universitet,

beskrevet aspekter af landskabsudviklingen, særlig i 1600-1700-tal-

lets Danmark. (Frandsen 1994; Frandsen 1995; Frandsen 1995; Fritz-

bøger 1996; Fritzbøger 1997; Fritzbøger 1999).

Landskabsarkitekturen har været ivrigt udforsket to steder i lan-

det. Ved Arkitektskolen i Aarhus har Gert Bech-Nielsen publiceret en

række atlasser over danske købstadskommuners kulturmiljøer, lige-

som Kirstine Jensen har forsket i landskabsarkitekturens teori. (Bech-

Nielsen, Blegvad et al. 1994; Bech-Nielsen, Krogh et al. 1994; Bech-

Nielsen, Knudsen et al. 1995; Skaarup 1995; Bech-Nielsen, Bock et al.

1997; Jensen 1997; Jensen 1997; Jensen 1997; Bech-Nielsen 2001; Bech-

Nielsen 2001; Bech-Nielsen, Haslev et al. 2001; Bech-Nielsen, Knud-

sen et al. 2001; Jensen 2001; Nørgaard 2001).

Inden for landskabsforskning har ikke mindst brugen af moderne

teknologi såsom Geografiske Informationssystemer (GIS) muliggjort,

at man kan undersøge spørgsmål vedrørende landskabet, som det

tidligere var for tidskrævende og vanskeligt at håndtere. I forhold til

forskningens synliggørelse og implementering i landskabsforvaltnin-

gen, særlig kulturmiljøbegrebet, har de seneste ti års udforskning af

landskabet vundet megen ny viden og gennemslagskraft.

Landbrug.  Indtil for få generationer siden boede de fleste danskere på

landet og ernærede sig direkte eller indirekte ved landbrug, og særlig

inden for historiefaget er der lang tradition for at beskæftige sig med

aspekter af landbrugets og landbobefolkningens historie. En egentlig

miljøhistorisk vinkling, hvor naturressourcegrundlaget belyses ind-

gående, har dog kun i mindre omfang været benyttet; men i de seneste

ti år har især de to historiske institutter ved Københavns og Aarhus

Universiteter analyseret den agrare naturudnyttelse. (Hybel 1993;

Frandsen 1994; Frandsen 1994; Frandsen 1995; Frandsen 1995; Chri-

stensen 1997; Hybel 1997; Poulsen 1997; Rasmussen 1998; Rasmussen

1998; Frandsen 1999; Poulsen 1999; Krasilnikoff 2000; Krasilnikoff 2000;
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Landskabet.  Landskabets forandringer i tid og rum har været et af de

vægtigste forskningsfelter inden for humanistisk naturforskning, og

særlig det danske kulturlandskab har været genstand for opmærk-

somhed. Hvordan så landskabet ud, da de første mennesker kom her-

til efter den seneste istid? Hvordan har samfundsudviklingen spillet

sammen med bosættelsesstruktur og arealudnyttelse? Hvorfor ser

nutidens landskab ud, som det gør, og hvilke scenarier er sandsynli-

ge og/eller ønskværdige i fremtidens landskab? 

Disse spørgsmål har været adresseret i den omfattende humani-

stiske landskabsforskning. Således har hele 88 forskningspublikatio-

ner landskabsudnyttelse som det centrale fokus. Overordnet set har

tre typer af forskningsmiljøer domineret de seneste ti års udforsk-

ning af landskabsudnyttelsen inden for arkæologi, historie og arki-

tekturvidenskab.

Inden for arkæologien har Afdelingerne for Forhistorisk og Middel-

alderarkæologi ved Aarhus Universitet været toneangivende og pro-

duktive ved en større gruppe af forskere, særlig i 1990’erne. (Fabech

1994; Lund and Ringtved 1994; Fabech 1995; Fabech and Ringtved 1995;

Eriksen 1997; Roesdahl 1997; Eriksen and Straus 1998; Ringtved 1998;

Thrane 1998; Dam, Nielsen et al. 1999; Ejstrud 1999; Fabech, Näsman

et al. 1999; Krongaard Kristensen 1999; Nielsen 1999; Näsman, Fabech

et al. 1999; Näsman, Fabech et al. 1999; Ringtved 1999; Ringtved and

Fabech 1999; Ringtved and Fabech 1999; Ringtved, Fabech et al. 1999;

Fabech and Ringtved 2000; Näsman 2000; Fabech, Ringtved et al. 2001).

Historiefaget har også bidraget kraftigt til udforskningen, og særlig

miljøet omkring Kartografisk Dokumentationscenter har publiceret

livligt i undersøgelsesperioden. (Grau Møller 1993; Grau Møller 1993;

Carlsen, Ørsted et al. 1994; Grau Møller 1994; Grau Møller 1995; Grau

Møller 1995; Grau Møller 1995; Krasilnikoff 1995; Grau Møller and

Krogh 1996; Myrtue 1997; Carlsen 1998; Eigaard, Præstholm et al.

1998; Fritzbøger 1999; Grau Møller 1999; Grau Møller 2000; Grau Møl-

ler 2000; Grau Møller 2000; Grau Møller, Holm et al. 2000; Grau Møller

2002; Grau Møller and al 2002; Grau Møller and al. 2002). Desuden har
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ved publikationer af førnævnte Inge Schjellerup samt Bjarke Paarup-

Laursen og Annette Reenberg, der har forsket i arealudnyttelsen i det

sydlige Sahara. (Schjellerup and Sørensen 1995; Paarup-Laursen

1996; Paarup-Laursen 1996; Reenberg and Paarup-Laursen 1996; Paa-

rup-Laursen and Reenberg 1997; Paarup-Laursen 1998; Paarup-Laur-

sen and Krogh 1998; Paarup-Laursen and Reenberg 1998; Schjellerup

1999; Schjellerup 2000; Schjellerup 2000; Schjellerup 2001; Schjelle-

rup, Achutequi et al. 2001; Schjellerup 2002; Schjellerup, Espinoza et

al. 2002).

Vandets tæmning.  Vandkraft, vandledning, opdæmning, inddæmning,

overrisling, dræning, spildevand og rent drikkevand er nogle af de

emner, den humanistiske naturforskning har taget til sig. Adgangen

til vand og fordelingen af vand er et helt centralt både nutidigt og for-

tidigt problem, der har bestemt herskerdynastiers skæbne fra de sto-

re flodkulturers epoke til i dag. Ikke mindst i udviklingslande er knap-

hed og rigelighed af vand en udfordring. Udbredelsen af rent vand er

således blevet betegnet som den vigtigste globale trend i det 20.

århundrede.10 Sammen med olie er vand den væsentligste ressource-

mæssige anstødssten i Mellemøstens mange brændpunkter. Forsk-

ningsmæssigt afspejler vandets betydning sig internationalt i en ræk-

ke aktive videnskabelige selskaber såsom International Water Histo-

ry Association.11

I de danske forskningsmiljøer har brugen af vand ikke udviklet

forskningsmiljøer i egen ret, men er et anliggende for enkelte forske-

re. Mest publicerende har været Martin Hvidt ved Center for Mel-

lemøststudier på Syddansk Universitet med forskning i vandopdæm-

ningsprojekter i det moderne Egypten, mens kanalgravnings- og

dræningsprojekter i Danmark også har været i fokus. (Hvidt 1994;
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Ulsig 2001; Hybel 2002). Godsstrukturernes udvikling og forskellige ti-

ders driftsformer har været de foretrukne emner, hvorunder landbore-

formerne i 1700-tallets slutning og spørgsmålet om tilstedeværelsen af

en agrar krise i 13-1400-tallet har været de primære nedslagspunkter.

Mens disse emner har rødder i en århundredlang landbrugshisto-

risk historieskrivning, har emner, der knytter an til andre discipliner,

særlig de naturvidenskabelige, kun i ringe grad været udforsket.

Historikeren Thorkild Kjærgaard skabte stor debat i begyndelsen af

1990’erne med sin disputats om kløverens indflydelse på landbrugs-

driften og på de store reformbevægelser i 1700-tallet. Kjærgaard

vandt stort internationalt gehør inden for historiefaget, så det kan

undre, at hans indsats ikke siden har dannet skole for den efterføl-

gende generation, for der er nok af emner at tage fat på.9

Hvilke historiske sammenhænge kan man eksempelvis se imellem

arealudnyttelse og nedsivning af naturlig gødning og kunstgødning?

Er landbrugets forurening et moderne fænomen? Eller fandtes det i

lige så høj grad inden 1960’ernes engagement i forureningsproble-

mer? Har der i tidligere tider eksisteret et bæredygtigt landbrug i for-

hold til ressourceudnyttelse, eller var det overhovedet muligt at over-

udnytte ressourcerne før i tiden? Hvilken rolle har teknologiske

landvindinger såsom introduktionen af hjulploven spillet for miljøet?

Hvordan kan man måle miljøpåvirkning i historiske kontekster?

Hvordan håndterer mennesker udfordringer til deres ressource-

grundlag, historisk set? En del af disse spørgsmål er stillet i den eksi-

sterende forskning, men de vil vinde ved en stærkere konfrontation

og kobling med den moderne naturvidenskabs indsigter.

Et af de steder, hvor dette er sket i det seneste tiår, er inden for Det

Strategiske Miljøforskningsprograms delprogram om Bæredygtig Udnyttel-

se af Naturgrundlaget i Ulande, hvor særlig de antropologiske/etnogra-

fiske fag har domineret. I denne undersøgelse er de repræsenteret

9 Kjærgaard, Thorkild, Den Danske Revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning,

København, 1992.

10 Reynolds, David, One World Divisible: a global history since 1945, (Allan Lane 2000) 

11 http://www.iwha.net; http://www.rivernet.org/
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Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet har været aktiv 

ved flere forskere, mens Nationalmuseet har bidraget til udforsknin-

gen af kystens kulturlandskab i vikingetid og middelalder. (Fabech

and Ringtved 1993; Crumlin-Petersen 1994; Hansen and Aaby 1995;

Crumlin-Petersen and Christoffersen 1996; Thrane, Crumlin-Petersen

et al. 1996; Dencker 1997; Ringtved 1998).

Kystkulturens udforskning har givet vigtige indikationer om

moderniseringstendenser fra oldtid til nutid og det særegne ved den-

ne landskabstype. Men siden 2000 har feltet været neddroslet, selv-

om en række af de ovenfor nævnte problemstillinger af internatio-

nalt perspektiv fortjener en fortsat effektfuld belysning, også i

danske forskningsmiljøer.

Det marine miljøs udforskning.  Udforskningen af det marine miljø har givet

anledning til 36 publikationer inden for en tiårs periode. De afspejler

Danmark, Færøerne og Grønlands tætte forbindelser til fiskeri, jagt og

hvalfangst, der alle er omdrejningspunkter for økonomisk overlevel-

se og vækst i landenes geografiske periferier, hvilket giver anledning

til en mængde menneskelige konflikter med naturen i stridens cen-

trum.

Særlig Center for Maritime og Regionale Studier ved Syddansk Uni-

versitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg udgør et markant mil-

jø for fiskeriets udforskning. Professor Poul Holm samt en række af

centrets medarbejdere har inden for de seneste fem år udgivet halv-

delen af de medtagne publikationer om fiskeri, hovedsagelig inden

for historiefaget. I modsætning til 1990’ernes økonomiske og sociale

fokus har de decideret økologiske aspekter af fiskeriet i fortid og nutid

været i centrum i de seneste fire års forskning (Holm 1999; Bager

2000; Holm 2000; Holm 2000; Holm 2000; Holm 2001; Bager 2002;

Holm 2002; Holm, Smith et al. 2002; Poulsen 2002) ved deltagelse i det

globale tværvidenskabelige forskningsprogram History of Marine Ani-

mal Populations (HMAP). Etableringen i 2002 af Danmarks eneste for-
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Hvidt 1995; Hvidt 1996; Hvidt 1998; Hvidt 1998; Krasilnikoff 2000;

Stenak 2000; Arler 2001; Thuesen 2002).

Kystkultur.  Størstedelen af Jordens befolkning bor inden for De Forene-

de Nationers definition på kystnære områder. Samspillet mellem

landjorden som produktionssted og havet som transportvej var, ind-

til jernbanen og den moderne bilisme, den hurtigste vej fra producent

til konsument. Den moderne containertrafik har været en af det 20.

århundredes mest eksplosivt voksende sektorer målt i tonnage.12 I

den danske offentlighed afspejler det sig i debatter om havnemiljøers

forandring versus historisk forankring, ligesom den rekreative udnyt-

telse af kysten i form af sommerhusturisme, fritidsfiskeri og jagt har

været et markant indslag i debatter om prioritering og regulering af

de danske kyster. Derudover har stort set alle danske købstæder

adgang til havet, ligesom forhistoriske bosættelser fortrinsvis findes

tæt på kysten eller ved større vandveje.

Forskningsmæssigt har disse problemer været undersøgt ved pri-

mært fire danske forskningsenheder, med et tyngdepunkt fra 1996-

2000, hvor langt de fleste af de 28 titler i denne undersøgelses databa-

se er udgivet. Arkæologen Christer Westerdahl, tidligere ansat ved

Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet, er den

mest publicerende med 8 titler, mens Center for Maritime og Regio-

nale Studier har publiceret ved historikeren Poul Holm, etnologen

Mette Guldberg og etnografen Søren Byskov om kulturmiljøet, kyst-

ens ejendomsændringer og ændringer i den erhvervsmæssige udnyt-

telse. (Westerdahl 1995; Westerdahl 1995; Westerdahl 1996; Wester-

dahl 1996; Byskov 1998; Holm 1998; Holm and Byskov 1998; Byskov

1999; Byskov 1999; Westerdahl 1999; Holm 2000; Holm and Byskov

2000; Westerdahl 2000; Westerdahl 2000).

12 McNeill, J. R., Something new under the Sun: an environmental history of the twenti-

eth-century world (Penguin Books, 2001) 
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klasse og lokale bønder i flere tusinde år.

De seneste ti års danske humanistiske naturforskning har vist en

vægtig interesse for aspekter af skovens udnyttelse. 29 forsknings-

publikationer figurerer i undersøgelsen med relevans for livet i og

med skove, og det er særlig 2 af de 16 fremtrædende naturforskere,

der dominerer statistikken. Historikeren Bo Fritzbøger har ved hen-

holdsvis Institut for Historie på Københavns Universitet og Institut for Øko-

nomi, Skov og Landskab ved Landbohøjskolen forsket i dansk skovbrug

fra oldtid til i dag, både i det lange perspektiv og med interesse for

specielle sider af særlig den statslige skovdrift. (Fritzbøger 1994; 

Fritzbøger 1994; Fritzbøger 1995; Fritzbøger 1995; Fritzbøger 1995; 

Fritzbøger 1995; Fritzbøger 1997; Fritzbøger 1998; Fritzbøger 1999; 

Fritzbøger 1999; Fritzbøger 1999; Fritzbøger 1999; Fritzbøger 2002).

Med Nationalmuseet som udgangspunkt har etnografen Inge 

Schjellerup undersøgt udnyttelsen af regnskoven i Peru, både de bo-

siddende indianske stammer, der har et indgående kendskab til de

lokale, ofte sjældne planters helbredende og magiske egenskaber,

samt tidligere tiders indtrængende kolonimagters skovdrift. (Malm-

ros 1994; Schjellerup and Sørensen 1995; Schjellerup 1999; Schjeller-

up 2000; Schjellerup 2000; Schjellerup 2001; Schjellerup,Achutequi et

al. 2001; Schjellerup 2002; Schjellerup, Espinoza et al. 2002).

Også i troperne, men på den anden side af Jorden i Indonesien, har

etnograf Nils Bubandt undersøgt problemerne i plantagedrift og

bæredygtighed, hvor lokale og globale interesser har konfliktpotenti-

ale. (Bubandt 1996; Bubandt 1998; Bubandt 1998).

Råstoffer.  Det var engang en sandhed i dansk skoleundervisning, at

landet var fattigt på råstoffer. Siden er vi blevet olieeksporterende, og

den stride blæst driver nu vindmøllekraft med eksportindtægter og

debat om landskabets æstetik i slipstrømmen. Men uanset rigelighed

har afhængigheden af mineraler, gasser, organisk og fossilt brænd-

stof været en uomgængelig del af den danske naturhistorie. I den hu-
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skerskole inden for humanistiske naturstudier, MARINERS, med fokus

på maritime studier og marin miljøhistorie bør også nævnes.13

I 1990’erne blev en række økonomiske og sociale sider af fiskeriets

naturhistorie udforsket ved Afdeling for Etnografi og Socialantropo-

logi ved Aarhus Universitet, hvor Torben A. Vestergaard skrev om kul-

turelle og sociale aspekter af fiskeriet med betydning for erhvervets

udbytte. Det var eksempelvis spørgsmål om, hvordan fiskerne indret-

ter sig i lyset af begrænsede og stærkt svingende indkomstgrundlag

forårsaget af naturressourcernes kraftige fluktuationer og skiftende

reguleringer. (Vestergaard 1994; Eskesen 1996; Vestergaard 1996; Otto

1997; Vestergaard 1997; Vestergaard 1998; Roepstorff 2000; Roepstorff

and Simonsen 2000; Stoklund 2000; Alegret, 1996 #102).

Lignende problemstillinger har været i fokus for Frank Sejersens

udforskning af grønlandsk fangerkultur og ressourceudnyttelse ved

Institut for Eskimologi i København. (Sejersen 1998; Sejersen 1998;

Sejersen 2000; Sejersen 2000; Sejersen 2001; Sejersen 2002). Natio-

nalmuseet og Forhistorisk Arkæologi i Århus har været vært for den

arkæologisk orienterede udforskning af de marine ressourcers ud-

nyttelse. Særlig udforskningen af køkkenmøddinger og kystnære

bosættelser i samarbejde med naturvidenskabelige miljøer har bragt

nye indsigter. (Andersen 1993; Andersen 1995; Andersen 1997; Eng-

hoff 1997; Enghoff 1997; Enghoff 1997; Enghoff 1999; Meyer 2002).

Skovens liv.  „Plant et træ!“ lød budskabet i 1980’erne. Da nåede op-

mærksomheden på skovenes betydning for det globale klima for

alvor offentlighed og beslutningstagere. Ligeledes har regnskoven

som reservoir for klodens artsrigdom sat fokus på den globale biodi-

versitet. Til gengæld har skovrydning, skovdrift og produktion af tøm-

mer til alle slags formål været central, så længe Homo sapiens har

befolket Jorden. Skoven som scene for jagt har været prist af over-

13 http://www.hmap.cmrs.dk
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sidste ti år har været inden for landskabsforskningen, med tyngde-

punkter ved Kartografisk Dokumentationscenter på Syddansk Uni-

versitet og Afdelingerne for forhistorisk og middelalderarkæologi ved

Aarhus Universitet. Marine aspekter af den humanistiske naturhisto-

rie har sit tyngdepunkt ved Center for Maritime og Regionale Studier

både inden for marin miljøhistorie, kystkultur og kystzonens forvalt-

ning. Landbrug og skovbrug er derimod forskningsemner, der traditi-

onelt er udforsket inden for de historiske institutter i København og

Århus. Aspekter af vandets miljøhistorie og råstofudnyttelsen fore-

kommer at være to væsentlige forskningsemner, men kan begge

udnyttes langt videre i humanistisk naturforskning.

B.3.3 MILJØ OG ETIK  De moderne industrisamfund har flere og ikke

mindst kraftigere teknologiske virkemidler til rådighed end alle tidli-

gere samfund. Det betyder bl.a., at følgerne af de enkelte beslutnin-

ger – herunder valgene af overordnede teknologiske strategier –

typisk rækker langt videre end tidligere. Tilsvarende har der i de sene-

ste ti år været en relativt stor udforskning af problemstillinger, der

vedrører miljø og etik. Over 200 forskningspublikationer er udgivet på

ti år, med en ret stabil fordeling fra år til år, dog med en faldende ten-

dens. Desuden er temaet præget af en række forskere, der har etiske

spørgsmål i sammenhæng med miljøet som en meget væsentlig del

af deres forskningsfelt, idet seks forskere tegner sig for over halvde-

len af alle publikationer. En række forskellige forskningsfelter tegner

sig inden for feltet.

Bæredygtighed i tid og rum.  Spørgsmålet om bæredygtighed – dvs. spørgs-

mål om rimelighed og retfærdighed på tværs af generationer – og de

forskellige tolkninger, der anvendes i forskellige traditioner og insti-

tutioner, er blevet udforsket af flere. Først og fremmest af filosoffen

Finn Arler dels ved Forskningscentret, Menneske & Natur, dels ved Insti-
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manistiske udforskning af emnet har flere temaer været fremtræ-

dende i det seneste årti.

Middelalderarkæologen Jens Vellev er med 6 ud af 20 publikationer

fremtrædende med udforskningen af den middelalderlige saltpro-

duktion på Læsø, hvor læsøboerne ved at syde havvandet i store ked-

ler kunne indvinde det salt, der udgjorde det vigtigste konserverings-

middel i fødevareproduktion frem til starten af 1900-tallet. (Vellev

1993; Vellev 1993; Vellev 1995; Vellev 1997; Vellev 2001; Vellev 2001).

Jernvarer har været en anden efterspurgt produktion i Danmark i

et par tusind år, og flere arkæologer har beskrevet dens udvinding.

(Voss 1995; Lyngstrøm 2002; Lyngstrøm 2002). Minedrift i Grønland,

Kina og antikkens Rom er ligeledes blevet studeret. (Ørsted 1995;

Petersen, Jensen et al. 1997; Wagner 1999; Ørsted 2001).

En af de seneste 150 års store industrielle landvindinger har været

brugen af olie og gas, og historikerne Ole Hyldtoft, Morten Hahn-

Petersen og Mogens Rüdiger har fra midten af 1990’erne studeret dis-

se industriers udbredelse i Danmark. (Hyldtoft 1994; Hyldtoft 1995;

Hyldtoft 1995; Hahn-Pedersen 1997; Hahn-Pedersen, Credland et al.

1997; Hyldtoft 1997; Hahn-Pedersen 1998; Rüdiger 1998; Hahn-Peder-

sen 2002; Rüdiger 2002).

Forskningsmiljøet om råstofudnyttelse er samlet set begrænset.

Man kunne ønske, at nutidens problemstillinger i forbindelse med

råstofudnyttelse og energiproduktion vandt større indpas i humani-

stisk naturforskning, end det hidtil har været tilfældet. Den fossile

brændstofudnyttelse såvel som alternative energikilders historie er

et levende forskningsfelt i USA, men deres økonomiske potentialer og

økologiske begrænsninger har selvsagt et globalt virkningsfelt, der

også trænger til sin egen historie. En historie, der med fordel kan

udforskes i sammenhæng med naturvidenskabelige discipliner.

Sammenfattende om tema 2, den humanistiske naturforskning, kan

man sige, at det ud over at være det mest udforskede enkelttema har

en række emnemæssige karakteristika. Det største forskningsfelt i de
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Systematisk Teologi, ligesom Peter Kemp, nu Danmarks Pædagogiske

Universitet, tegnede en forskningsgruppe i bioetik på Københavns

Universitet. De tre miljøer tegner sig for ca. halvdelen af alle publika-

tioner inden for feltet, hvilket ikke mindst afspejler omverdenens

efterspørgsel efter viden om de bioetiske spørgsmål, der berører de

fleste menneskers dagligdag for eksempel i form af fødevarer.

Hvem skal bestemme over miljøet? Spørgsmålet om demokrati og bor-

gerinddragelse i natur- og miljøforvaltningen er et emne, der berører

de fleste mennesker, eksempelvis i relationer mellem ejere, borgere,

eksperter og kendere. Det er kort sagt problemer mellem nært og fjer-

nere berørte. Her har Paul Lübcke ved Institut for Filosofi, Pædagogik

og Retorik undersøgt den moderne velfærdsstats rolle, mens det også

er et aspekt af megen naturforvaltning, som antropologer og histori-

kere har udforsket, lige fra grindefangst på Færøerne til fremtidig

landskabspleje i Danmark.

Hvad er miljøet værd, og hvordan måler man miljøet og sætter pris på det?

Spørgsmålet om økonomisk værdisætning – menneskeliv, biodiversi-

tet og andre unikke ressourcer. Måling af miljøet handler derimod

mere om anvendelse af forskellige målbegreber i natur- og land-

skabsforvaltningen: naturkvalitet, balance, biodiversitet samt tekno-

logivurdering af eksempelvis GMO. Her er det særlig Institut for Filo-

sofi, Pædagogik og Retorik, der har dannet et egentligt forsk-

ningsmiljø inden for det seneste tiår. (Sørensen and Sandøe 1993;

Andersen 1994; Sandøe 1994; Sørensen, Jensen et al. 1994; Sørensen,

Jensen et al. 1994; Holtug and Sandøe 1996; Sandøe, Sørensen et al.

1996; Holtug 1997; Arler 1998; Sandøe 1998; Holtug 1999; Holtug and

Sandøe 1999; Kemp, Coff et al. 1999; Sandøe 1999; Holtug 2001;

Sandøe, Breck et al. 2001; Sandøe, Hauge Madsen et al. 2001).

3.4 PERCEPTION  Med over 220 forskningspublikationer har der været en

relativt stor indsats på tema 4, perception, i den undersøgte periode.

Dog kan man under ét sige, at det er det af de medtagede temaer, hvor
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tut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet. Et rela-

teret problem er den nutidige globale fordeling af miljømæssige effek-

ter, der foruden for Finn Arler også har været et tema for antropolo-

gen Frank Sejersen ved Institut for Eskimologi på Københavns

Universitet. Her er det den grønlandske fangerkultur, der perspekti-

verer spørgsmålet om fordeling af fordele og ulemper på forskellige

befolkningsgrupper ved handlinger med betydelige miljømæssige

effekter. Også spørgsmålet om international fordeling, dvs. spørgsmå-

let om rimelighed og retfærdighed på tværs af nationale grænser har

været udforsket. (Arler 1995; Arler 1995; Lübcke 1995; Lübcke 1995;

Lübcke 1995; Arler 1996; Arler 1996; Lübcke 1996; Ryberg 1997; Arler

1998; Arler 1998; Arler and Svennevig 1998; Arler, Sørensen et al. 1998;

Arler 1999; Sejersen 1999; Arler 2000; Arler 2000; Arler 2000; Sejersen

2000; Sejersen 2000; Sejersen 2000; Arler 2001; Arler 2001; Arler 2002;

Arler 2003).

Dyrearternes ukrænkelighed.  Spørgsmål i relation til begreber om antro-

pocentrisme, biocentrisme, økocentrisme, speciesisme – herunder

spørgsmål om rimelighed og retfærdighed på tværs af artsgrænser –

har været en central del af det seneste tiårs forskning i miljø og etik,

og ved hele tre forskningsenheder kan man tale om egentlige forsk-

ningsmiljøer i disse spørgsmål.

Ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik på Københavns Universi-

tet har filosofferne Peter Sandøe, Nils Holtug og Karsten Klindt Jensen

alle forsket intenst i disse problemstillinger. Sandøe blev dog fra 1997

tilknyttet KVL, hvor det tværvidenskabelige forskningscenter Center

for Bioetik og Risikovurdering nu udgør et aktivt forskningsmiljø. Særlig

i sidste halvdel af 1990’erne var der på Institut for Systematisk Teologi

ved Aarhus Universitet også et livligt miljø ved professor Svend Ander-

sen, Kirsten Kooten-Niekerk, Niels Henrik Gregersen og Martin Ishøj.

Indtil 1999 fungerede flere af instituttets medarbejdere inden for

rammerne af det midlertidige Center for Bioetik under Institut for
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og oplysningstidens omverdensforståelse med vægt på naturfor-

ståelse. Endelig har flere filosoffer behandlet naturbegrebets udvik-

ling. (Fink 1993; Kristensen, Larsen et al. 1993; Wittendorff 1993; Arler

1994; Kristensen, Baggesen et al. 1994; Larsen 1994; Bek 1995; Kris-

tensen and Larsen 1995; Pedersen 1995; Larsen 1996; Schjellerup

1996; Hansen 1997; Povlsen 1997; Mellemgaard 1998; Steffensen 1998;

Andersen 2000; Fink-Jensen 2000; Larsen 2000; Larsen 2000; Larsen

2000; Møller 2000; Møller 2000; Fink 2001; Mellemgaard 2001; Mel-

lemgaard 2001; Koch 2002; Lassen 2002; Mellemgaard 2002).

Landskab og identifikation.  Omkring 50 forskningspublikationer har inden

for de seneste ti år beskrevet problemstillinger, der knytter sig til

opfattelser af landskaber, og særlig identifikationen eller den menta-

le forbundethed hermed. Også på dette felt stod Forskningscenter,

Menneske & Natur stærkt i billedet til og med 1997 med næsten halv-

delen af alle publikationer; og det kan ikke siges at være et vækst-

område i dag. Både gruppen af forskere, der har publiceret inden for

feltet, og de emner, der har været undersøgt, er imidlertid mangfoldi-

ge både geografisk og tidsmæssigt.

Geografisk står det danske område markant som genstandsfelt,

både med analyser af landskabet i nationalt ideologisk perspektiv,

såvel som undersøgelser af betydningen af lokale identiteter knyttet

til den omgivende natur samt undersøgelser af konflikter mellem

landbokulturer og bykultur i det 20. århundrede. Det sidste er særlig

udforsket af Johannes Nørregaard Frandsen ved Institut for Littera-

tur, Kultur og Medier, SDU. (Elberg 1993; Elberg 1994; Møllgaard 1994;

Pahuus 1994; Porsmose 1994; Frandsen 1995; Bjørklund 1996; Elberg

1996; Bjørklund 1997; Elberg 1997; Frandsen 1997; Guldberg 1997;

Guldberg and Ranum 1997; Jensen 1997; Porsmose 1997; Ranum 1997;

Ranum and Guldberg 1997; Roesdahl 1997; Frandsen 1998; Damsholt

1999; Dehs 2001; Frandsen 2001; Frandsen 2001; Frandsen, Fritzbøger

et al. 2001; Jensen 2001; Poulsen 2002).
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produktionen svinger mest markant fra år til år, men som for flere af

de andre temaer er tilbagegangen signifikant set over hele perioden.

Således blev der i 2002 kun publiceret en tredjedel af de publikatio-

ner, der udkom ti år tidligere. En meget stor produktion i 1997 i for-

hold til de omgivende år kan forklares med indsatsen ved Forsk-

ningscenter, Menneske & Natur, der i dette sit sidste år meget

naturligt afsluttede de fleste af de igangværende projekter og i alt har

leveret 67 titler, der omhandler aspekter af perception af natur, hvil-

ket er 3/4 af alle medtagede publikationer fra Forskningscenter, Men-

neske & Natur. Herudover har det været de litterære og etnografiske

forskningsenheder samt arkitekturen, der har domineret dette tema.

I det indledende afsnit om temaet perception henviste vi til den ame-

rikanske geograf Clarence J. Glacken, der ville skelne mellem natur-

syn som en del af generel omverdensforståelse, som perception af

naturens indvirkning på mennesker samt som perception af menne-

skelig forandring af de naturlige fysiske omgivelser. I praksis er der i

den pågående forskning på området ofte tale om udforskning af sam-

spillet mellem de tre spørgsmål, og en del af de undersøgte publika-

tioner vil besvare alle tre spørgsmål, særlig da megen moderne natur-

forståelse er procesorienteret i sin metodik, snarere end at opfatte

natur og kultur som essentielle størrelser. Nogle generelle tendenser

er der dog set over de sidste ti år.

Natursyn.  Inden for Forskningscenter, Menneske & Natur var under-

søgelser af forskellige naturbegreber centralt, og dermed også for-

skellige natursyn. Særlig centrets leder, litteraturhistorikeren Svend

Erik Larsen, har behandlet forskellige naturbegreber i talrige artikler

over de seneste ti år, men det har generelt været en fyldig del af

udforskningen af tema 4, perception. Etnologen Signe Mellemgaard

og historikeren Jes Fabricius Møller har udforsket brugen af naturar-

gumenter i konstruktionen af videnskabelig forståelse i 18-1900-tal-

let, mens enkelte publikationer behandler aspekter af renæssancens



69

de tidligere nævnte 17 naturforskere, der er aktive inden for tiårspe-

rioden. Ved KVL har arkitekt Malene Hauxner forsket i ideologierne

bag anlæggene af parker, mens litteratur- og arkitekturhistoriker

Anne-Louise Sommer har beskæftiget sig indgående med kirkegårde-

nes historie ud fra en tilsvarende vinkel, hvor kirkegårdene afspejler

forskellige tiders omverdensforståelse, inklusive synet på naturen.

Livet og døden.  Ved Afdeling for Almen og Europæisk Etnologi på Køben-

havns Universitet har Erik Kalsgård Poulsen beskrevet havekulturen

siden middelalderen forskellige steder i Europa. (Hauxner 1993;

Hauxner 1993; Hauxner 1993; Poulsen 1995; Poulsen 1996; Sommer

1996; Hauxner 1997; Poulsen 1997; Sommer 1997; Sommer 1997;

Hauxner 1998; Hauxner 1998; Poulsen 1998; Poulsen 1998; Poulsen

1998; Poulsen 1998; Sommer 1998; Sommer 1998; Hauxner 1999;

Sommer 2000; Sommer 2000; Hauxner 2001; Sommer 2001).

Ud over de nævnte har en del forskere skrevet en enkelt artikel

inden for feltet, men det er kun ved Arkitektskolen i Aarhus og Nati-

onalmuseet, at flere personer ved samme forskningsenhed publice-

rer herom. Egentlige humanistiske forskningsmiljøer viet til have- og

parkanlæggenes historie kan man derfor ikke tale om.

Samlet set har tema 4, perception, tiltrukket sig relativt megen op-

mærksomhed under Forskningscenter, Menneske & Natur, mens fel-

tet har været i kraftigt fald siden i takt med faldende bevillinger. Per-

ception af natur beskriver sider af naturopfattelser, brugen af

naturen som argument, som æstetisk princip og som kunstnerisk

inspiration. Omgangen med naturen er et heftigt politisk fikspunkt,

hvor grønne, naturlige og miljørigtige løsninger er salgbare i offent-

ligheden, og formentlig aldrig tidligere har synet på de fysiske omgi-

velser været så omfattende. Det er et paradoks, at forskningen på

området har været faldende siden 1997, når kvalificerede refleksio-

ner omkring opfattelser af natur aldrig har været mere efterspurgt.
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Kystkulturen har været analyseret fra både turismen og de fastbo-

endes synsvinkler. (Tonboe 1993; Tonboe 1994; Tonboe 1994; Tonboe

1994; Tonboe 1995; Holm and Byskov 1998; Byskov 1999; Byskov 1999;

Wohlfahrt 2000).

Andre kulturers møder og erfaringer med andre typer af territorier

er dog også udforsket. Karen Fog Olwig ved Institut for Antropologi

ved Københavns Universitet har forsket i stedlige identiteter i Caribi-

en, mens historikeren David Nye, SDU, har beskrevet det amerikanske

landskabs mytologi og den moderne brug deraf. (Olwig 1994; Nye

1995; Nye 1995; Nye 1997; Olwig 1999; Olwig 1999; Olwig 2001).

Landskabet som billede og fiktion.  Et beslægtet tema med identiteter knyt-

tet til det omgivende landskab er den bevidste og ubevidste brug af

landskabet i billeder og fiktion. En af de tydeligste fremkaldelser af

natur og miljø som en ydre faktor, der påvirker mennesket, findes i

kunsten og litteraturen, og analyser heraf har været en del af den dan-

ske forskning i samspillet mellem natur og menneske. Landskabsma-

leriet er således objekt for en række publikationer ved Institut for

Kunsthistorie på Aarhus Universitet og var tema for kunsthistorikeren

Jørn Guldbergs arbejde ved Forskningscenter, Menneske & Natur.

Litteratur og film har ligeledes tiltrukket sig opmærksomhed for

deres brug af landskaber og natur. (Baggesen 1993; Lerche 1993; Bag-

gesen 1994; Baggesen 1994; Bek 1994; Larsen 1994; Søndergaard 1994;

Bek 1995; Baggesen 1996; Larsen 1997; Larsen 1997; Petersen 1997;

Petersen, Larsen et al. 1997; Larsen 1998; Larsen 1999; Scharlipp 1999;

Wamberg 2000; Wamberg 2000; Wamberg 2000).

Den kunstige natur.  Haver, kirkegårde og parkanlæg. En af de mest kon-

krete og nærværende naturrelationer for det moderne menneske er

forholdet til haver, parker og kirkegårde. Hele 35 titler i undersøgelsen

falder da også ind under dette forskningsfelt, hvor det særlig er tre af
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ved Afdelingerne for Forhistorisk og Middelalderarkæologi på Aarhus

Universitet blev publiceret flittigt omkring teknologi og miljø i

1990’erne. (Lund 1993; Vellev 1993; Jensen 1994; Vellev 1995; Ørsted

1995; Vellev 1997; Lund and Jouttijärvi 1999; Krasilnikoff 2000; Lyng-

strøm 2001; Lyngstrøm 2001; Vellev 2001; Ørsted 2001; Lyngstrøm

2002; Lyngstrøm 2002; Lyngstrøm 2002). Humanistisk forskning i

moderne teknologiers implementering er fortrinsvis et anliggende for

arkitekter, hvor anvendelsen af miljøvenlige og økologiske materialer

udforskes. (Pedersen 1996; Lauring, Marsh et al. 2000; Lauring, Marsh

et al. 2000; Lauring, Marsh et al. 2001).

Samlet må man sige, at teknologiske aspekter af menneske/natur-

relationer har været meget lidt udforskede i de seneste ti år. Forsk-

ningsfeltet dyrkes fortrinsvis af historikere, arkæologer og enkelte ar-

kitekter. For de to sidstnævnte faggrupper er deres pågældende gen-

standsfelter direkte relaterede til producerede genstande og planere-

de arealer, sådan at det f.eks. inden for den eksperimentelle arkæolo-

gi ligger direkte for at efterprøve fortidens teknologier. Det samme

gælder i vid udstrækning for antikforskningen.

For historiefaget som helhed kan det også spille ind, at teknologi-

en som en dynamisk faktor i samfundsmæssige forandringer over

kortere og længere tid er en central og klassisk problemstilling inden

for historieforskningen. For humanistiske miljøer generelt må det

dog siges, at relevansen af dette tema som en central dimension af

samfundsudviklingen ikke tilsvarende modsvares af den eksisteren-

de forskning trods en betydelig international bevågenhed.

70

B.3.5 TEKNOLOGI  Teknologiaspekterne af menneskets relationer til de

fysiske omgivelser er det hidtil mindst udforskede af denne udred-

nings fem temaer, men fordeler sig til gengæld jævnt hen over den

undersøgte periode. Knap 40 forskningspublikationer er registrerede

i denne sammenhæng, og de vedrører en række forskellige sider af

teknologi, miljø og natur.

Teknologireception  Begejstrede receptioner af teknologier som „besej-

ring“ af naturen – af jorden, vandet og luften, af naturens barrierer og

luner – har været folkeligt forankret i den vestlige verden frem til

midten af det 20. århundrede. I Danmark har den humanistiske

forskning inden for teknologireception været beskeden trods den

massive integration af teknologier i det moderne menneskes hver-

dagsliv. Enkelte publikationer i 1990’erne beskrev dog brugen af sci-

ence fiction i natursammenhænge samt omverdensrelationerne i

forbindelse med amerikansk rumfart. (Baggesen 1993; Nye 1995; Bag-

gesen 1996; Nye 1996).

Miljøteknologi før og nu.  Teknologier anvendt i naturudnyttelse har også

været beskrevet i dansk sammenhæng. Særlig i forbindelse med de

seneste par hundreder års industriudvikling har historikere forsket i

menneske/natur-relationer, dels ved det historiske forskningsmiljø

på Aalborg Universitet ved Michael Wagner, Marianne Rostgaard og

Mogens Rüdiger, dels i København og Esbjerg ved Ole Hyldtoft og Mor-

ten Hahn-Pedersen. (Hyldtoft 1994; Rostgård 1994; Hyldtoft 1995;

Hyldtoft 1995; Hahn-Pedersen 1997; Hahn-Pedersen 1998; Rüdiger

1998; Rüdiger 1999; Wagner 1999; Winther Jensen 1999; Hahn-Peder-

sen 2002; Wagner 2002).

Tidligere tiders teknologier udforskes af såvel arkæologer som an-

tikhistorikere. Således er forhistorisk arkæolog i København, Kenneth

Lyngstrøm, aktiv i udforskningen af oldtidens myremalm, mens der
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Etiske udfordringer og valg.  Menneskets omgang med naturen udløser

problemer og kriser, som aktualiserer eksistensmæssige valg. Udfor-

dringerne omfatter fænomener som økologisk stress, genetisk mani-

pulation og naturmæssig prioritering, som udfordrer vores evne til

rationelt valg.

Som illustration af potentialet skal her nævnes nogle forsknings-

mæssige felter, som i dag er underbelyst.

Forholdet til affald.  Hvad har på forskellige tidspunkter været betragtet

som affald? Hvad har man gjort ved det? Hvilken rolle har teknologi

og organisation spillet? Hvad betragtes som henholdsvis rent og u-

rent?

Ressourceanvendelse.  Fisk, skov og grundvand er blot nogle få oplagte

emner, hvor der er problemer at tage udgangspunkt i. Interessant er

også de vaner, praksisser, kulturer og institutioner, som har udviklet

sig omkring ressourceanvendelsen – kulturer, som måske, måske

ikke, kan tage hånd om de aktuelle problemer.

Miljøvurdering.  Hvor stor vægt er forskellige former for miljøforhold ble-

vet tillagt? Af hvilke grunde? Hvilke metoder er blevet anvendt, og

hvilke anvendes i dag (miljøøkonomi, LCA etc.)? Hvem har båret

metoderne frem? Hvilke forudsætninger baserer de sig på? Etc.

Landskab/natur.  Prioritering i landskabet? Hvem? Hvordan? Hvorfor?

Biodiversitet. Hvad er det? Hvem er/har været bærer af interessen?

Hvordan er interessen kommet til udtryk? Hvilke værdier er knyttet

til biodiversiteten?
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C. Fremtiden

Denne rapport har fremdraget en række argumenter for vigtigheden

af at udvikle humanistiske naturstudier. De kan sammenfattes under

nogle overskrifter: 

Historicitet.  Historien udfordrer ligevægtsmodellerne, idet de naturvi-

denskabelige modeller ofte mangler en tidsdimension. Humanistiske

discipliner som historie, arkæologi og antropologi kan tilføre en tids-

dybde og forståelse af forandring som grundvilkår, som ofte er fra-

værende eller nedprioriteret i naturvidenskabelige teorier.

Dobbeltheden.  Humanistiske naturstudier omfatter samspillet menne-

ske-natur. Den multiperspektiviske tilgang snarere end det eksklusivt

humanistiske er styrken i menneske/natur-undersøgelser og forud-

sætter ofte et væsentligt element af flerfaglighed.

Omverdensforståelse/natursyn.  Menneskets omgang med naturen regule-

res af sæt af forestillinger og prioriteringer, som indvirker ikke blot på

omverdenen og vores forståelse af den, men også på menneskesam-

fundet selv. Grundlaget for det moderne samfund er på en og samme

tid et resultat af en forfinet beherskelse af naturen og en fremmed-

gjorthed over for naturen, som skaber konflikter og udfordringer for

fremtiden.
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tekst. Men såvel forskningsverdenen som dens publiceringskana-

ler favoriserer enkeltfaglighed.

• Manglende indlejring. De større satsninger, især Forskningscenter

Menneske og Natur og Foranderlige Landskaber, skabte potentielt

situationer, hvor nogle af disse problemer kunne have været over-

vundet. Desværre skete der i kun ringe grad en indlejring af disse

aktiviteter ved værtsinstitutionerne, og dermed blev en gunstig

mulighed for langsigtet koncentration ikke udnyttet.

På denne baggrund er der store umiddelbare gevinster at hente ved

at opprioritere området på en måde, der tager højde for at overvinde

de institutionelle problemer. Spørgsmålet er, hvorledes en større

finansiel satsning på humanistiske naturstudier mest hensigtsmæs-

sigt kan ske.

C.2 ANBEFALINGER FRA TIDLIGERE EVALUERING  Evalueringsgruppen af

Humanistisk Forskningscenter for Menneske og Natur var ganske kri-

tisk over for de gentagne danske forsøg med femårige centre med

fokus på individuelle forskningsprojekter. Ganske vist fandt evalue-

ringen, at de konkrete erfarne forskere havde haft udbytte af deres

arbejdsro og havde vist en betydelig produktivitet, men evalueringen

slog til lyd for, at fremtidige satsninger må skabe institutionelle ram-

mer for såvel forskeruddannelse som tværfaglig udveksling af ideer

og angrebsvinkler, gerne i et internationalt perspektiv.

Evalueringen fandt, at man først efter fem år, dvs. omkring ved det

tidspunkt, hvor centret lukkede, ville kunne forvente, at det havde

overstået sine „børnesygdomme“, dvs. at forsknings- og publicerings-

rutiner var kørt ind, personalet havde vænnet sig så meget til hver-

andre og de forskellige faglige „sprog“, at de var klar til for alvor at

lukke sig op for hinandens projekter mv. Skønt en femårig horisont er

lang tid i forhold til et konkret projekt, er det en alt for kort horisont

i forhold til en samlet, langsigtet påvirkning af et tværfagligt og tvær-
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Miljøadministration.  Hvornår blev den betragtet som sådan? Hvilke æn-

dringer af administrative virkemidler er sket? Hvilke paradigmer har

været stærke hvornår? I kraft af hvilke grupper? Hvad har den bety-

det for relationerne til borgere, forbrugere, industri osv.?

C.1 INSTITUTIONELLE PROBLEMER  Humanistiske naturstudier har med

andre ord et bredt potentiale for at modsvare samfundsmæssige

behov til videnskaberne og naturvidenskabens behov for en dialog

med menneskevidenskaberne. Men der er en række institutionelle og

indholdsmæssige mangler og problemer ved det eksisterende huma-

nistiske forskningslandskab, som gør denne dialog unødigt vanskelig.

Problemerne fremstår som:

• Atomisering. Som det fremgik af kortlægningen af det eksisteren-

de forskningslandskab, er de humanistiske naturforskere spredt

på mange institutioner. Forskningen bedrives overvejende som

individuel aktivitet, og der er en mangel på åbenbare fokuspunk-

ter. Dermed bliver forskning ofte usynlig i forhold til forskere fra

andre videnskabsgrene, og derved vanskeliggøres partnerskaber,

ikke mindst i forhold til større nationale og internationale forsk-

ningsprojekter. Selve finansieringsgrundlaget for feltet kommer

dermed til at lide, idet f. eks. EU-støtte afhænger af dannelsen af

partnerskaber.

• Manglende koordinering. Prioritering og planlægning er ikke mod-

sætninger til fri forskning, men kan rigtigt anvendt tværtimod

fremme den. Et opsplittet forskningslandskab fremmer ikke res-

sourceudnyttelsen, og åbenbare muligheder mistes, når der ikke

foregår en dialog mellem miljøerne.

• Forskeruddannelse. Rekrutteringen af unge forskere er i særlig

grad udsat for at blive tilfældig eller slet ikke at foregå i et indivi-

dualiseret forskningsrum.

• Manglende meriterings- og publiceringsmuligheder. Humanistisk

naturforskning foregår ofte i en fler- eller tværvidenskabelig kon-
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den akademiske hverdags mange rutiner bør være forbundet med

tvangen til at indordne sig under en tematisk og begrebsmæssig inte-

gration inden for forskningscentrets rammer. Ligeledes blev det

anført som afgørende, at såvel grund- som forskeruddannelse på for-

hånd indgår i et forskningscenters aktivitetsgrundlag. Forskere bør

derfor ikke opnå rene forskningsansættelser af flere års varighed ved

et center, men derimod være tilknyttet undervisning og administrati-

on på et reduceret niveau.

I de tidsbegrænsede centre er tiden kort til såvel at lære hinanden

at kende som at få en rutine i gang, publicere mv. Derfor er det bedre

med blivende centre med en indbygget fleksibilitet. I en sådan kon-

stellation undgår man tillige, at vidensproduktionen brat afsluttes

eller spredes med centrets ophør. Man opnår en professionalisering

af de administrative byrder (f.eks. fondsansøgninger), og det bliver

muligt at etablere en egentlig publikationsserie, der på samme tid

kan profilere centret og dets arbejde samt gøre dette på en videnska-

belig, anerkendt måde.

Evalueringen understregede videre, at de tematisk-begrebslige ram-

mer for et humanistisk center for studiet af menneske og natur ikke

må være for brede. En specificering af den tilgrundliggende problem-

stilling medfører, at den fælles erkendelsesinteresse vil blive styrket, og

det vil dermed give centret som helhed mulighed for at profilere sig

som et videnskabeligt centrum for studiet af menneske og natur.

C.3 MULIGHEDER FOR FREMTIDEN  Vi finder, at der er et klart behov for øget

støtte til feltet humanistiske naturstudier. I redegørelsen til det sven-

ske Vetenskapsakademis Miljöns mänskliga dimension fra 2002 konsta-

teres det, at feltet humanistiske naturstudier har haft en særlig vægt

i Danmark i forhold til andre lande, men samtidig også, at der synes

at være en finansieringskrise. Denne krise er klart illustreret i denne

rapport. Opgørelsen over igangværende forskning viser, at området

efter nogle få års prioritering i midten af 1990’erne er gået tilbage rent
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fakultært forskningsmiljø.

Evalueringsgruppen understregede, at denne evaluering af det

konkrete forløb ikke kunne lægges til grund for en afvisning af syn-

ergieffekt for forskningen ved tværfaglige centre. Tværtimod mente

evalueringsgruppen, at en sådan effekt kan opnås, men at den forud-

sætter dels som anført en længere tidshorisont af i hvert fald semi-

permanent karakter, dels en fokusering på mål og midler i et omfang,

som ikke gjorde sig gældende ved det konkrete center.

I forhold til fremtidige satsninger anbefalede evalueringsgruppen,

at en centerdannelse må have længere tidshorisont, i hvert fald en

forlængelsesmulighed på 3-5 år ud over en første femårig periode.

Også mere permanente centerdannelser anbefaledes overvejet. Disse

har mange fordele, men kræver meget grundlæggende strukturelle

overvejelser (f.eks. forholdet mellem forskning og undervisning, for-

mer for medlemskab, tematisk fokusering mv.). Der findes forskellige

former for permanent centerdannelse i Europa, og en udnyttelse af

disse erfaringer synes oplagt. Det er afgørende, at centerdannelser

tager udgangspunkt i værtsinstitutionens strategi, og at der dermed

på forhånd sikres indlejring og permanens af værdifulde centerakti-

viteter. Eksterne forskningstilskud kunne således med fordel gå til at

forstærke en centersatsning snarere end til at udgøre selve start-

grundlaget for et center.

Evalueringsgruppen anførte, at fordelene ved en løbende rekrutte-

ring af ansatte er mange. I forhold til ulemperne ved en eventuel svag

tematisk integration bør det imidlertid overvejes, om man i forbin-

delse med centerdannelser kunne benytte sig af en kernegruppe af

forskere, der forud har lavet en begrebsmæssig sammenstilling, og

som også kan give stedet kontinuitet og sammenhold i det løbende

arbejde. En videreførelse af tidligere påbegyndt forskningsarbejde

skulle således kun kunne foregå inden for et sådant centers rammer,

hvis dette passede ind i de opstillede rammer. En tendens til, at et

forskningscenter udvikler sig til et „gæstehus“ for individuelle for-

skere, bør modarbejdes, og det privilegium at blive delvis fritaget for
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fundsvidenskabelige miljøer. Miljøet er i vid udstrækning organiseret

uden for de traditionelle filosofiske universitetsinstitutter.

Det marinhistoriske miljø.  Dette felt er det eneste, hvor der er etableret en

forskerskole inden for humanistiske naturstudier med 10-12 tilknyt-

tede ph.d.-stipendiater. Der er en betydelig grad af samarbejde med

biologisk forskning, ligesom feltet er under udvidelse til både arkæo-

logisk og antropologisk side med inddragelse af marinarkæologi og

kystkulturforskning. Feltet er stærkt specialiseret med en klar inter-

national profil, mens den nationale forankring i de relevante fagmil-

jøer er begrænset.

Landskabsforskning, herunder humanistiske GIS-kompetencer.  Feltet har været

førende inden for centret Foranderlige Landskaber og har udviklet et

tæt samarbejde med aftagerinstitutioner som ministerier og amter.

Feltet er imidlertid meget udsat som følge af mangel på faste stillin-

ger til de unge forskere, og samtidig er feltet stærkt specialiseret og

dermed udsat for manglende institutionel forankring.

Fælles for disse styrkepositioner er den høje grad af specialisering

og/eller tværfaglighed, som på den ene side har lagt grunden for de-

res succes og på den anden side gør miljøerne udsatte især på grund

af mangel på faste stillinger, som typisk slås op inden for brede, men

enkeltdisciplinære fagområder. Mange af de uddannede forskere

inden for disse styrkefelter vil uden tvivl kunne finde ansættelse net-

op på grund af deres høje standard, men den specialisering, som er

opnået, vil forsvinde i takt med, at miljøerne opløses. Faren for ato-

misering er helt reel i de kommende få år.

Omvendt vil det ikke være hensigtsmæssigt at sætte flere strategi-

ske midler i opretholdelsen af styrkepositioner, hvis institutionerne

ikke på langt sigt bestræber sig på at indlejre aktiviteterne. Derfor må

de ofte stærkt disciplinopdelte humanistiske fag i højere grad være
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publikationsmæssigt. Samtidig er den nødvendige institutionalisering

af feltet, som på langt sigt kan sikre kontinuiteten, ikke sket. Der er

kun kommet få nye forskere til feltet i de sidste år, og det kan frygtes,

at området på lidt længere sigt vil fortsætte den nedadgående trend.

Hvis nedgangen fortsætter, vil samfundet gå glip af en forskning,

som først og fremmest kan være af værdi i forhold til selve grundla-

get for vores omgang med naturen. Den offentlige diskurs drives alt

for let ud i unødigt fastlåste modsætninger mellem på den ene side

krav om naturbevaring og -genopretning uden bevidst stillingtagen

til samfundsmæssige prioriteringer og på den anden side krav om

miljøøkonomiske prioriteringer på basis af indiskutable forbrugerøn-

sker. I denne debat savnes i høj grad det korrektiv, som kunne kom-

me fra humanvidenskabelig forskning med indsigt i ikke-monetær

værdisætning af naturfænomener, etiske valg og historisk perspektiv.

Humanistisk naturforskning kan frem for alt medvirke til at udfordre

uovervejede forestillinger om menneskers og menneskelige sam-

funds forhold til det omgivende miljø ved at berige samfundet med

nye tolkninger baseret på grundige studier med historisk dybde og

ved så systematisk som muligt at forfølge de komplekse etiske og

værdimæssige problemstillinger, som de moderne samfund konfron-

teres med på natur- og miljøområdet.

Der er da også allerede en række styrkepositioner til stede, som

kan danne grundlag for fremtidig udvikling. I denne rapport har vi

først og fremmest fundet styrkerne i tre positioner:

Den natur- og miljøetiske del af det filosofiske fagmiljø.  Vores opgørelse har vist

et stort og stabilt forskningsoutput på dette område, som inden for

dyrevelfærd og humanøkologi har vist samfundsmæssig gennem-

slagskraft, og som der vil være en betydelig aftagerinteresse for også

i fremtiden både blandt private virksomheder og organisationer og

offentlige institutioner. Det er da også karakteriseret ved en forholds-

vis høj grad af samarbejde med natur-, jordbrugs-, ingeniør- og sam-
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med, at der vil kunne etableres større muligheder for sammenhæn-

gende forskningsperioder for de enkelte tilknyttede forskere. Et fæl-

les konsortium med fast sekretariat, der rummer – eller har adgang

til – kvalificeret fundraising-kompetence, vil endvidere stille den

humanistiske naturforskning stærkere i forhold til bl.a. EU-ansøg-

ningsrunder.

Den generelle mangel på humanistiske ph.d.er i de kommende år

gør det oplagt at fremme dannelsen af forskerskoler på området.

Inden for det historiske felt dækker forskerskolen MARINERS allere-

de det marine område, men der er behov for en lignende samlet sats-

ning på det terrestriske felt, hvor antallet af ph.d.-studerende umid-

delbart kunne forventes at være større. I denne sammenhæng kunne

det unge GIS-miljø finde en forankring. En samlet national forsker-

skole for miljøhistorie med ben både i vand og på land kunne være en

mulighed og med en stærk kontakt til den svenske forskerskole i

Umeå og med forbindelse med det hastigt voksende miljøhistoriske

europæiske selskab ESEH. Opgaven for en sådan miljøhistorisk for-

skerskole (for arkæologer, antropologer, etnologer og historikere)

skulle ikke være at udelukke stipendiaterne fra de fagdisciplinære

forskerskoler, men at tilbyde en supplerende ramme for miljøstudi-

erne. Tilsvarende vil det være frugtbart at etablere en fælles ramme

om uddannelsen af ph.d.er, der med filosofisk baggrund arbejder som

humanistiske natur- og miljøforskere. Etableringen af en sådan ram-

me ville samtidig gøre det lettere at vedligeholde kontakten til de

mange tilsvarende miljøer i andre lande. Et konsortium kunne i den

ovenfor beskrevne model være ramme for uddannelserne og ville

samtidig kunne medvirke til en sammentænkning på tværs af fag-

områder.

Endelig kunne der etableres samfinansierede post-doc.-stillinger

inden for feltet, således at et forskningsprogram betaler 2 års forsk-

ning, og et universitetsinstitut betaler 1 års undervisning. Forsknings-

bevillingen søges af institut og stillingsansøger i fællesskab. Ved at

øge undervisning og vejledning inden for humanistisk naturforsk-
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åbne for det forhold, at udviklingen af de humanistiske naturstudi-

er i mange tilfælde bedst foregår i tværvidenskabelige samarbejder,

mens omvendt de humanistiske naturforskere må være opmærk-

somme på, hvordan deres arbejde kan indgå i en enkeltdisciplinær

faglig udvikling. Det er en ulykkelig situation, hvis den specialiserede

og/eller tværvidenskabeligt orienterede humanistiske naturforsk-

ning påtvinges krav, som systematisk forhindrer dens udvikling. Hvis

de enkeltvidenskabelige miljøer ikke af sig selv åbner op for tværvi-

denskabelige naturstudier, vil der være mere perspektiv i at kanalise-

re støtten til de tværvidenskabelige miljøer, som allerede har etable-

ret sig uafhængigt af de enkeltvidenskabeligt orienterede fag.

C.4 ANBEFALINGER  I lyset af de anbefalinger, som fremkom ved den

internationale evaluering af Forskningscenter, Menneske & Natur,

kunne man ønske sig, at et eller flere universiteter tog en strategisk

beslutning om at satse på miljøområdet i stor bredde og med en

stærk kobling til såvel museumsområdet som til natur-, jordbrugs-,

ingeniør- og samfundsvidenskabelige miljøer. Alle danske universite-

ter har i udgangspunktet gode muligheder for at tage en sådan rolle

på sig. En mulig stimulans til en sådan gerne 10-årig satsning kunne

søges fra forskningsrådene.

En anden – alternativ eller supplerende – mulighed ville være at

etablere et tværuniversitært konsortium for humanistisk naturforsk-

ning med udgangspunkt i de eksisterende miljøer på området. Også

her vil det være vigtigt at gøre indsatsen langsigtet, dvs. med mini-

mum en 10-årig horisont. Konsortiet kunne bestå af 3-5 enheder, pla-

ceret på forskellige universiteter, med et fælles sekretariat og med en

fælles forpligtelse til at overholde en række specifikke krav om afhol-

delse af konferencer, publicering, ph.d.-uddannelse, ansøgninger om

eksterne forskningsmidler etc. Konsortie-modellen kunne sikre, at

den humanistiske naturforskning fastholdes til de allerede etablere-

de (enkelt- såvel som tværvidenskabelige) uddannelser, samtidig
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ning vil denne stillingskategori stimulere interessen hos studerende

på både bachelor- og kandidatniveau og på længere sigt give flere spe-

cialer og flere ph.d.-ansøgere på feltet.


