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Hundrede årgange...
"Flora og Fauna" har det ikke helt let med de
runde fødselsdage. I 1984 fejrede man 100året for bladet, men på det tidspunkt var der
kun udkommet 90 årgange. Dengang i halv
femserne (altså 1890-eme) var det heller ik
ke nemt at være redaktør, og tidsskriftet
måtte derfor ind imellem indstille tryknin
gen. Dengang som nu var det såvel økono
miske som redaktionelle og stofmæssige
forhold, der gjorde bladets liv usikker.
I 1984 fejrede man bladets 100 år med et
jubilæumshefte, hvor daværende redaktør
Edwin Nørgaard gennemgik bladets og for
eningens historie 1884-1984. Interesserede
læsere henvises til denne artikel, som samti
dig kan ses som en gennemgang af naturhi
storiens historie i Danmark.
Bladets udvikling siden 1984 repræsente
rer en fortsættelse af den linje, der tegnede
sig på daværende tidspunkt: En forskyd
ning i indhold fra læg til lærd, men samtidig
et indhold som stadig har kunnet læses af
andre end de rene specialister. Dette karak
teristika er imidlertid også bladets akilles
hæl i et samfund, hvor specialisering er nor
men. "Flora og Fauna" har tilstræbt en linje,
hvori der i samme hefte har kunnet være bå
de botaniske, ornithologiske, ferskvands
biologiske eller marnmalogiske artikler. Det
henvender sig derfor til den læser, som øn
sker at være bredt informeret om naturhi
storiske emner.
"Flora og Fauna" har bibeholdt den linje,
som sikrer at indholdet består af originale
afhandlinger. Bladet er ikke populærviden
skabeligt.
En anden tendens i de senere år er en stig
ning i antallet af længere artikler. De små
"mindre meddelelser" er desværre helt for
svundne trods mange opfordringer til po
tentielle forfattere. De lange artikler bety
der, at det kan være vanskeligt inden for et
enkelt hefte at bevare bredden.
Den sidste tendens, der skal nævnes, er
fremkomsten af temahefter, som ofte har set
dagens lys i forbindelse med et symposium
afholdt af foreningen.
"Flora og Fauna" har således gradvist æn
dret sig gennem 100 årgange, men har altid
fremtrådt som et blad. Kommende redaktø
rer og bestyrelser får nu som en hovedopga
ve at sikre, at artikler om Danmarks plante
og dyreliv i fremtiden kan udbredes ad in
formationssamfundets kanaler.
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Naturhistorie- in eller yt?
Thomas Secher Jensen
Afdeling for Zoologi
Biologisk Institut, Århus Universitet
8000 Århus C

Fig l. Invertebrat-studiesamlingen, Københavns Universitet 1963.
Naturhistorie er støvede præparater, møl
ædte udstoppede fugle og aber i sprit - det
er helt yt. Dødkedeligt og uden appel - pæ
dagogisk for vanskeligt at håndtere. Intet
under at man ikke lærer om det i skolen og
gymnasiet, og at de studerende på univer
sitetet derfor ikke kan kende et bøgetræ fra
en anemone. Eller...?
Naturhistorie er sæler med miljøgifte,
bevarelse af de sidste urfugle, saprobiesy
stemer i vandløb og biologisk bekæmpelse
af insekter - det er helt in. De studerende
strømmer til de biologiske institutter på
universiteterne; de grønne foreninger har
flere medlemmer end de politiske forenin
ger. Så noget må der være galt. Eller...?
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Naturhistorie er i 100 årgange af "Flora
og Fauna" blevet priset, beskrevet og for
midlet af generationer af amatører og pro
fessionelle med Naturhistorisk Forening
for Jylland som grundpille. Tidsskriftet er
rimeligt velkørende; der er ikke akut stof
nød og abonnement-antallet er støt. Nogen
må altså stadig forske i naturhistorie; an
dre ønsker stadig at læse om naturhistorie.
Måske er det blot navnet det er galt med.
Navnet naturhistorie forbindes med de
støvede præparter og de knastørre, flade,
afblegede pressede planter; selve discipli
nen naturhistorie - videnskaben om man
vil - findes måske i dag under andre navne.
Naturhistorien var engang "beskrivelsen
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Fig 2. Agerhøne med ra
diosender giver nye na
turhistoriske oplysninger.

af naturlegemernes udseende, liv og ud
vikling" jvnf. Madsen (1994, dette hæfte).
Den nye Encyclopædi vil måske kunne gi
ve en moderne definition, men er endnu
ikke kommet til N i alfabetet.
Økologien er barn af naturhistorien. Øko
logien er læren om naturens "husholdning".
Den gode naturhistorie danner baggrund
for meget økologisk arbejde. Evnen til at "se"
naturhistorisk er begyndelsen til økologiske
hypoteser, der senere kan gøres til genstand
for observationer, beskrivelser, sammenlig
ninger og eksperimenter. Problemet er blot
om nutidens mennesker magter at "se"; om
ikke TV og film har overmættet øjnene, så
man intet "ser", når det ikke er på 2 meters
afstand og fylder en hel skærm. Og det gør
oplevelser i naturen sjældent.
Naturhistorie er således ikke fint define
ret, det er ikke læren om noget som helst.
Der er ingen nobelpriser i dens kølvand,
højst nogle fine personlige oplevelser eller
stillinger i amternes og kommunernes for
valtninger. Den er tilsyneladende ikke
voldsomt teknologifikseret og appellerer
derfor kun i begrænset grad til en opvok
sende generation, der forbinder videnskab
med computersystemer.
Dette er dog også kun tilsyneladende
rigtigt. Mange gode naturhistorier afdæk
kes i disse år ved hjælp af moderne teknik.
Isbjørne og fugletræk følges via satellitter,
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flagermus' brug af echo-location afsløres af
specielle detektorer, planters og dyrs duft
stoffer kræver kompliceret kemj.sk analy
seudstyr. Der er faktisk rige muligheder
for teknologiske legebørn til at få deres lyst
styret, så også disse nye generationer kan
få fortalt en god naturhistorie.
Naturvejledningens succes i de senere år
er et slående eksempel på, at mange folk
ønsker at kunne "se", og de lytter gerne til
den gode naturhistorie, når den fortælles
af engagerede mennesker. Naturvejleder
ne erstatter måske tidligere tiders bedste
forældre og lærere fra den stråtækte lands
byskole; de der vidste god besked om na
turens historie og kunne lære den fra sig.
"Flora og Fauna" s redaktion og bestyrel
sen for Naturhistorisk Forening for Jylland
har derfor i anledning af jubilæet forsøgt at
belyse, hvorvidt disciplinen naturhistorie
overhovedet findes mere, og i givet fald
under hvilke(n) forklædning(er) den da
forekommer. Man har derfor bedt en ræk
ke personer om at give deres helt frie for
tolkning af "Naturhistorien i dag".
Deres betragtninger kommer vidt om
kring i emnet, og vi håber at de kan bruges
som en indgang til mange nye artikler i
bladet, hvis formål her ved indgangen til
de næste 100 årgange stadig er: "at bringe
originale artikler om udforskningen af
Danmarks plante- og dyreliv".

Naturhistorie og Biologi
-i folkeskole og på seminarium
Thorkild A. Nielsen
Skårupøre Strandvej 104
5881 Skårup E

ULIGE VILKÅR
Det summede af forventning i skolegår
den: I morgen skal vi have naturhistorie! Vi
gik i skole hveranden dag og kendte ikke
det fag-men i morgen!
Dagen oprandt. En ung seminarist skred
ind med et stort papbillede under armen
(ordet planche var totalt ukendt). Målløse
så vi en flot have med mange blomster og
et bistade nederst til højre, og der var tre
forskellige bier på. Minutterne susede af
sted med pollen og honning og dans og en
stor salighed.
Det var min biologiundervisning fra 1.7. klasse i det Herrens år 1942. Heldigvis
oplevede jeg nok til en hel bog hjemme på
markerne, ved mosen og i skoven.
Samme år cyklede en 12-årig dreng ude
fra engene i Vestjylland ind til boghandle
ren i købstaden. I lommen lå en 25-øre, som
han havde tjent ved at luge mange, lange
rækker roer. Begejstret trådte han i peda
lerne. Nu havde han penge nok til den bog,
som hans gode lærer havde vist dem inde
på Borger- og Realskolen: Th. Mortensen:
"Flora for begyndere"! Det ville blive
spændende at bruge den.-At faderen ikke
kunne forstå købet og var vranten over så
dan at smide pengene ud, er en anden sag.
Ovenstående autentiske beretninger vi
ser, hvad der stadig sker i skolen: Uanset
love og bekendtgørelser er den daglige
biologiundervisning vidt forskellig fra
sted til sted. Forsvinder den i vidtfavnende
emner og tværfaglighed?
HOVEDTRÆK AF FAGETS
MULIGHEDER GENNEM ET HALVT
ÅRHUNDREDE
Pladsen i dette festskrift tillader desværre
kun et kort rids af naturhistoriens l biologi-
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ens muligheder i de sidste ca. 50 år-i skole
og på seminarium.
1937-1958
Selv om 37-loven foreskrev, at naturhisto
rie skulle være obligatorisk fra grundsko
lens sidste år, nåede det ikke at blive virke
lighed på landet, men i byerne blev faget
gennemført.
Den positive effekt var nogle steder lille
på grund af tidens stive undervisningsme
toder og stoffets "støvede" og formelle ka
rakter. Ofte "hørte" eleverne om de enkelte
arter, som sjældent blev sat ind i et økolo
gisk perspektiv.
Retfærdigvis må det siges, at der altid
har været foregangsmænd, som forstod at
vække interesse, og mange gjorde et stort
arbejde for at få børn ud i naturen. Lejrsko
letanken blev virkelighed mange steder og
skaffede bybørnene varige oplevelser. Og
skolehaverne blomstrede op i enkelte fore
gangskommuner.
I denne periode slog emneundervisnin
gen an. Det blev "in" at behandle undervis
ningsstoffet i helheder uden hensyn til fag
grænser. Det var vel menneskeligt, at lære
ren ofte lagde vægten, hvor han var mest
interesseret og faglig kompetent. Ikke altid
til fordel for biologien!.
1958-1975
Med loven af 18.juni 1958 begynder nye to
ner at melde sig. Faget hedder stadig na
turhistorie, men formålet bliver nu udvi
det: Eleverne skal kunne færdes i naturen
med udbytte. De skal interessere sig for
den, forstå biologiske love og samspillet i
naturen og have respekt for alt levende. De
skal erhverve sig en positiv indstilling til
naturfredning og - beskyttelse og være
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indstillet på at "nyde skønhedsværdier".
Loven blev fulgt op af "Den blå Betænk
ning", som blev en stor hjælp for lærerne.
Her gives retningslinier for timetallet i alle
klasser og en detaljeret plan for stoffet. I
8.klasse dukker et nyt mål op: at vise ba
lance og kontinuitet i naturen. Stoffet bli
ver centreret om biologiens praktiske be
tydning og om begrebet ernæring.
I realafdelingen tager man for alvor fat
på en ny side af biologien: Livsbetingelser,
livsytringer, det naturlige system, stoffers
kredsløb, formering og nedstamningslære.
"Den blå" blev en god løftestang for biolo
gien. Hvor det rene fag blev dyrket i denne
periode, blev der skabt god økologisk ind
sigt hos mange elever.
1975-1993
Via loven af 26.juni 75 sker der store æn
dringer. Faget hedder nu biologi, og ind
holdet ændres meget. Økologi og miljø
problemer kommer nu i fokus. Undervis
ningen skal dreje sig meget om begreberne
vekselvirkninger mellem organismerne og

deres fysiske miljø og mellem dem indbyr
des. Eleverne skal lære at iagttage og be
skrive planter og dyr og erkende biologi
ske problemer. Ud fra en forståelse af men
neskets vilkår og muligheder skal de kun
ne tage stilling til lokale og globale miljø
problemer.
Begreber som sammenhæng mellem
bygning, levevis og omgivelser, adfærd,
økologi og miljø bliver væsentlige elemen
ter.
Loven skabte begejstring blandt mange
lærere, som tog på kurser, studerede de
nye undervisningsmaterialer og fik hjælp
fra Biologforbundets: "Kaskelot. Pædago
giske Særnumre".
Samtidig bredte "orienteringstanken"
sig, og begrebet "tværfaglighed" dukker
op. Verden er ikke delt op i fag, blev der
udbasuneret. Det er rigtigt, men spørgs
målet er, om eleverne i 3.-7.klasse ad den
vej -med et lille timetal- får lettere ved at
få så stor økologisk indsigt, at de forstår
menneskets vilkår og muligheder bedre i
et stadigt mere truet miljø?

Fig l. "At agte på dyrenes færden og liv, er dog den herligste tidsfordriv". Foto: B.Lauge Madsen.
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Fig 2. Basismodel for
biologiundervisning.
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Efter 1993?
Med loven af 30.juni 93 forsvandt faget i 3.6.klasse. Afløseren blev "Natur og teknik"
fra 1.-6.klasse, bestående af biologi, geo
grafi samt fysik og kemi. Biologi er kun
selvstændigt fag i 7. og 8. klasse.
Undervisning i fagene skal vekselvirke
med en undervisning i tværgående emner
og problemstillinger. Målet er faglig fordy
belse, overblik og s ammenhænge.
Det lyder godt, men vil biologien klare
sig i konkurrencen med andre fag? Bliver
der muligheder for, at børnene i de yngre
klasser kan blive undervist så meget i fa
get, at de tidligt bliver interesseret i plan
ters og dyrs liv?
Jeg ville foretrække, at tværfagligheden
først indtrådte, når de yngre elever i ro og
mag havde fået et vist kendskab til de for
skellige fags måder at anskue omverdenen
på. Og stofmængden i 7. og 8. klasse er stor.
Kan man nå at starte en grundlæggende in

teresse på disse klassetrin, hvor puberteten
er indtrådt, og hvor meget andet trænger
sig på?

HVEM ER KVALIFICEREDE SOM
LÆRER I BIOLOGI?
Mange lærere har brugt megen fritid på at
uddanne sig til undervisning i biologi. Be
hovet har været stort, fordi læreruddan
nelsen i faget ofte har været ude af trit med
skolens krav. Mange steder er biologiti
merne blevet varetaget af lærere, som ikke
har fået den relevante undervisning i faget
på seminariet eller taget ekstrauddannel
se.
Begynder vi denne oversigt med loven
af ll.juni 1954 ser vi, at alle lærerstuderen
de skulle læse naturhistorie, som omfatte
de kendskab til en række almindelige dyr
og planter. Desuden blev der mulighed for
at tage ekstra uddannelse i faget i 2 år.
Men fra 8.juni 1966 forsvandt dette al
mene fag på seminarierne! Det blev et li
niefag som de øvrige, altså kun for de spe
cielt interesserede. Faget hed nu biologi og
indholdet blev ændret. Formålet omfatte
de "viden og forståelse af den levende na
tur med dens planter og dyr, og mennesket
som integrerende faktor". De studerende
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skulle orienteres om biologiens erkendel
sesmæssige og praktiske betydning. De
skulle kende fagets arbejdsmetoder og ha
ve indsigt i dets didaktik. Anvendt biologi
og økologi kom i højsædet. V ægten på
samspillet mellem struktur, funktion og
miljø blev understreget, ligesom naturfor
valtning, forureningsproblemer og an
vendt økologi kom i højsædet. Gennem de
res kendskab til feltbiologi blev de udru
stet til at kunne undervise eleverne ude i
naturen.
De linieuddannede blev godt egnede!
To forhold hindrede dog den helt store for
nyelse: De udgjorde kun en lille del af det
samlede lærerkorps, og ofte fik de "af ske
marnæssige grunde" ikke mange timer i
biologi.
66-loven blev revideret gennem be
kendtgørelsen af 3l.oktober 1975. Liniefa
gets formål blev udvidet med "kendskab
til fagets sociale aspekter", og indholdet
understreger betydningen af faget i relati
on til samfundet, specielt vedr. naturfor
valtning, forurening og menneskets vel
færd og sundhed. Atter gode forudsætnin
ger for de, som valgte faget. Men hvad
med de øvrige lærerstuderende?
6. juni 1991 sker der noget. Nu skal alle
lærerstuderende igen have kendskab til
biologi, dog kun i det omfang, hvori faget
indgår i det nye "naturfag" sammen med
geografi, fysik og kemi.
Dette fag skal give en almen naturforstå
else og vise fagets relationer til samfundet,
herunder de interessemodsætninger, der
knytter sig til naturen og samfundets ud
vikling.
Ved siden af denne undervisning fore
kommer biologi stadig som liniefag med
en fortsættelse af fagets moderne, sarn
fundsrelaterede indhold.
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Man har lov at håbe, at den nye lov med
ønsker om tværfaglighed og lærersamar
bejde vil udmønte sig i en undervisning,
som tydeliggør det almindelige menne
skes behov for økologisk indsigt.
RAMMELOVE OG V IRKELIGHED
Der er tradition for, at skolelove er r amme
love. Det lokale selvstyre konfirmerer sko
le- og undervisningsplaner og bevilger
penge til skolen. Det betyder, at der stadig
er stor forskel på de tilbud, eleverne får i
landets skoler, også i faget biologi.
For hvem sørger for, at det enkelte barn
får en forsvarlig biologiundervisning? Bli
ver det undervist af de veluddannede læ
rere, eller er det stadig "skemamæssige
grunde", der bestemmer? Og hvordan
vægtes den moderne biologiundervisning
i forhold til andre fag?
Desværre har mange af de mennesker,
som bestemmer lovgivning og skolens til
rettelæggelse ikke selv haft chancen for at
opnå en reel økologisk indsigt og har ikke
den fulde forståelse for fagets personlige
og samfundsmæssige betydning. De giver
ikke biologien den placering, som ville *
ne os alle bedst.
T ILLYKKE...
"Flora og Fauna" ønskes tillykke med det
flotte jubilæum!
Det er mit håb, at foreningens bestyrelse og
enkelte medlemmer vil være aktive i kam
pen for, at de kommende generationer alle
rede for de yngre skoleklassers vedkom
mende kan få en undervisning, der gør
dem interesserede i vor natur og miljø så
tidligt som muligt. Det er vigtigt, at inte
ressen grundlægges, mens børnene endnu
kan undre sig og lære at glædes over plan
ternes og dyrenes verden og dermed få an
svarsfølelse for vore omgivelsers skæbne.

Biologiundervisningen under forandring
Bent Christensen
Zoologisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsp arken 15
2100 København Ø

Universitetsuddannelsen i zoologi og bo
tanik og de dermed beslægtede fag har
gennemgået voldsomme ændringer i den
sidste halvdel af dette århundrede. Bag
grunden herfor er dels en rivende udvik
ling af fagene, dels deres stigende sam
fundsmæssige relevans med deraf følgen
de helt nye arbejdsopgaver for biologiske
kandidater. Parterne i diskussionerne om
studiets indhold har været en meget hete
rogen lærerstab med vidt forskellige syns
punkter og fra 68 og fremefter en i perioder
politisk meget aktiv studentergruppe. In
tet under at debatten ofte var højlydt. Den
følgende beskrivelse skal dog ikke betrag
tes som en strengt historisk redegørelse
men snarere som et causeri baseret på per
sonlige erindringer.
ET HISTORISK BRUD
Det begyndte med et på mange måder hi
storisk brud gennem studieordningen af
1960. Her skete to afgørende ting. For det
første ændredes uddannelsen fra at være
en naturvidenskabelig skoleembedseksa
men til "kun" at blive en naturvidenskabe
lig kandidateksamen. For det andet ser vi
begyndelsen til opløsningen af den klassi
ske naturhistoriske treenighed: zoologi,
botanik og geologi.
Det første skisma fulgte en flerårig ofte
bitter debat mellem Undervisningsmini
steriet/ Gymnasieskolen på den ene side
og Universitetet på den anden. Ministeriet
og Gymnasieskolen ønskede i princippet
at opretholde den eksisterende ordning,
hvor de fire fag zoologi, botanik, geologi
og geografi blev læst op til stort set samme
niveau uanset hvilket speciale, man valgte.
Dette gav kandidaterne undervisnings
kompetence både i biologi og geologi l geo
grafi, derfor betegnelsen skoleembedsek
samen. Universitetet på den anden side
Flora og Fauna 100 (3-4): 89-93. Arhus 1994

fremførte, at det var umuligt at give en
tidssvarende og tilstrækkelig dybtgående
uddannelse, når fire fag skulle læses til
samme niveau, der måtte nødvendigvis
finde en specialisering sted.
Universitetet gennemtrumfede sit syns
punkt. Med den nye ordning var man nu
enten bio- eller geostuderende, og de fær
dige kandidater mistede deres dobbelte
undervisningskompetence i Gymnasiet.
Ud over de nævnte prinicipielle grunde
skal Universitetets holdning også ses på
baggrund af, at Gymnasieskolens betyd
ning som arbejdsplads allerede på dette
tidspunkt var relativt vigende. Det var der
for nødvendigt at kvalificere kandidaterne
til helt andre arbejdsopgaver, og den ud
vikling på arbejdsmarkedet, som vi har set
i de seneste årtier, har i høj grad bekræftet
dette synspunkt.
BÅDE FORTID OG FREMTID
INDBYGGET
Efter 1960-ordningen kunne man vælge
enten Bio-mat eller Bio- geo linien. Navne
ne hentyder til støttefagene på første-de
len, hvor bio-mat'erne fik en ganske solid
indføring i de hårde fag matematik, kemi
og fysik, medens bio-geo'erne blev mindre
plaget i så henseende, til gengæld fik de en
elementær indføring i geologi og geografi,
men som nævnt ikke nok til at give under
visningskompetence. Anden-delen var ren
biologi og stort set identisk for de to linier,
dog med visse eksperimentelle tilbud spe
cielt designede for bio-mat'er.
Det var specielt professorerne i de eks
perimentelle fag, der stod bag nyordnin
gen, og bio-mat linien var deres hjertebarn.
Bio- geo linien var prisen til de mere klas
sisk orienterede fag, som ikke ønskede et
fuldstændigt brud med den gamle natur
historiske tradition. Med den udvikling,
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der siden er sket i så forskellige fag som ge
netik, cytologi, fysiologi og økologi, burde
der have været en god portion fremtid ind
bygget i biomat ordningen. Men desværre
levede systemet ikke i praksis op til de
smukke intentioner.
Der opstod hurtigt vanskeligheder, spe
cielt de studerende var meget kritiske. De
problemer, der rejste sig, har dels deres rod
i studieordningen som sådan, dels har de
baggrund i selve den samfundsmæssige
udvikling:
Pædagogisk set var 1960-ordningen me
get traditionelt opbygget. Første-delen var
domineret af Zoologi I og Botanik I, som
begge var en solid indføring i systematik
og morfologi. Tilsvarende fik bio-materne
en indføring i fysikens, kemiens og mate
matikens grundbegreber. Disse på indlæ
ringstidspunktet løsrevne enkeltheder
skulle så bringes til at fungere s ammen i de
eksperimentelle fag på anden-delen. Men i
virkelighedens verden så det anderledes
ud. Den biologiske anden-del var tilrette
lagt for både bio-mat'er og bio-geo'er, og
det betød, at førstnævnte ikke fik de udfor
dringer, de forventede. Mange bio-mat'er
følte, at de kræfter, de havde investeret i de

hårde støttefag, stort set var spildt. Ende
lig kom hele dette induktive indlærings
princip ud i stærk modvind, mange fandt,
at en mere deduktiv metode, hvor de mere
komplekse biologiske fag blev brugt som
introduktion, var at foretrække.
Hertil kom, at de biologiske fag havde
en utidssvarende vægtning og sammen
sætning. Med geofagenes bortfald blev der
ganske mange undervisningstimer til rå
dighed, og da de eksperimentelle fag på
daværende tidspunkt have en begrænset
undervisningskapacitet, fik de klassiske
discipliner et stort timetal. Der har næppe
eksisteret nogen studieordning, hvor time
tallet til systematisk botanik og zoologi var
højere end ifølge 1960-ordningen. For zoo
logiens vedkommende blev disse mange
timer aldrig udnyttet efter de oprindelige
intentioner; man havde simpelthen for
spist sig. I botanik blev timerne udnyttet,
men vist nok ikke til glæde for ret mange.
Endelig kom selve ideen bag 1960-ord
ningen på kollisionskurs med tidens
strømninger. Da ordningen blev søsat, her
skede der en utrolig fremskridtsoptimis
me, og man havde meget høje tanker om
videnskabens betydning i denne proces.

Fig l. Zoologiøvelser
anno 1960. '
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Det gjaldt ikke blot udnyttelsen af forsk
ningens resultater, også den positivistiske,
værdifri videnskabs metode blev betragtet
som noget helligt. Selve optimismen fik et
kraftigt skud for boven med de tiltagende
miljøproblemer, og den radikalisering som
fulgte i kølvandet på det såkaldte Studen
teroprør, medførte en kritisk holdning til
den herskende videnskabelige metode og
en ændret opfattelse af forskningens sam
fundsmæssige rolle.
EN PERIODE MED GRADV ISE
ÆNDRINGER
Som det ses, var der allerede i begyndelsen
af 70'erne lagt i kakkelovnen til radikale
ændringer. Der blev gjort flere behjertede
forsøg, og et af disse - en modereret bio
mat ordning for alle biologistuderende var meget nær på vedtagelse, men kom
promiset faldt i sidste øjeblik til jorden på
grund af intern uenighed i lærerkorpset.
Efter disse skuffelser bredte der sig en
træthed i hele systemet, ingen orkede at ta
ge initiativet til en ny diskussion, når det
sandsynlige resultat var en masse tid brugt
til ingen nytte.
På trods heraf var der dog sket flere ikke
helt uvæsentlige justeringer og nyskabel
ser. Hovedkampen har altid stået om før
ste-delen, medens anden-delen har været
mindre kontroversiel. Her var der allerede
fra begyndelsen visse tilvalgsmuligheder
afhængigt af specialet. Denne fleksibilitet
blev med Ministeriets velvilje udnyttet til
det yderste. Der blev bl. a. plads til flere
nye fag, for zologiens vedkommende f.eks.
økologi, etologi og evolutionslære, og in
den for de andre hovedfag iværksattes til
svarende moderniseringer.
Den mest omfattende nyskabelse var
dog oprettelsen af den Biologiske Miljø
kontrol-linie. Denne var formelt forbe
holdt biomater, og hele anden-delen var
specielt designet til formålet. Der var selv
sagt lagt megen vægt på de økologiske fag,
men helt i tidsånden var der også sarn
fundsorienterede islæt.
70'erne bød også på ændringer, der ikke
direkte havde med studieordningen at gøre.
Jeg tænker her på den nye Styrelseslov. Om

den er der sagt mangt og meget, herunder
også mindre godt. Jeg skal ikke gøre mig til
dommer, men kan dog ud fra mine erfarin
ger som professor før ændringen let forestil
le mig en ulykke, der havde været større,
nemlig at det gamle professorvælde skulle
have ført universitetet gennem de turbulen
te 70'ere. Det væsentligste nye var, at det fa
ste lærerkorps blev gjort kollektivt ansvar
lig for forskning og undervisning, et princip
der er bibeholdt i den seneste revision af
Styrelsesloven. Denne spredning af ansvar
og pligt fik stor betydning ved den mange
dobling af studentertal og undervisnings
byrde, som fandt sted i disse år. Ikke mindst
skete der en kraftig udvidelse i muligheder
ne for specialevalg. Dermed være ikke sagt,
at det nuværende "lektorvælde" er problem
frit. F. eks. har det svært ved at træffe valg,
der indebærer en forskningsmæssig priori
tering. De udvidede ledelsesbeføjelser, som
dekaner og institutbestyrere netop har fået,
skal sikkert ses i relation hertil.
OMSIDER EN NY BEKENDTGØRELSE
Situationen tilspidsedes mere og mere.
Eksterne kræfter begyndte at blande sig.
Det gjaldt bl. a. det F aglige Landsudvalg
for de Naturvidenskabelige Uddannelser
(FLUNA), som fra sidelinien skabte en til
tider meget effektfuld teatertorden. F.eks.
truede FLUNA med at presse en ny ord
ning ned over universitetet. Det stod efter
hånden klart, at skulle Københavns Uni
versitet selv udarbejde en ny studieord
ning, så var det NU!. Det hjalp tilsynela
dende. Ved FLUNA's mellemkomst lykke
des det omsider at nå til enighed, og en ny
bekendtgørelse kunne træde i kraft sep
tember 1982.
Den nye studieordning lignede den gam
le deri, at første-delen har en fast struktur,
medens anden-delen er efter ri la carte prin
cippet. Men derefter hører lighederne også
op. V æk var Zoologi l og Botanik l samt
størstedelen af de hårde støttefag, og ind
kom økologien. Dette, det mest komplekse
biologiske fag, bliver introduktionen til
studiet og det dominerende fag på første
del, der desuden omfatter fysiologi, bioke
mi, genetik og evolutionsbiologi.
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Fig 2. Marinbiologisk kursus, Helsingør 1990.

Anden del består af nogle karaktergi
vende fagmoduler og et antal såkaldte kur
susmoduler, der blot skal bestås. Valget af
disse er i princippet frit, men i praksis i høj
grad bestemt af det tænkte specialevalg.
Det samlede udbud af anden dels moduler
er et særdeles righoldigt tag-selv-bord. Ik
ke mindst er der mange kursusmoduler.
Man har her tilsyneladende været meget li
beral, og det er vel et spørgsmål, om de alle
har den kvalitet og det niveau, man kan
forlange på anden del.
Det mest markante ved den nye ordning
er en kraftig reduktion af både de hårde
støttefag og de klassiske, deskriptive bio
logiske discipliner. Sidstnævnte tilbydes
dog som tilvalg på anden del både som
fagmoduler og feltkurser, og de har opnået
stor søgning. Endelig er det også muligt at
tilvælge hårde fag. Trods dette må man
konkludere, at den københavnske biologi
uddannelse er ret "blød", og at det stort set
er de synspunkter, som studenterne frem
førte under diskussionerne i 70'eme, der
har sejret. Det bliver spændende at se,
hvordan de københavnske kandidater vil
klare sig i konkurrencen med biologer fra
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de nye uddannelsessteder i Århus og
Odense, hvor man har bibeholdt en noget
"hårdere" linie.
IKKE KUN EN
KØBENHAVNERHISTORIE
Ovennævnte handler kun om Københavns
Universitet. Siden 1960 er der imidlertid
sket det, at KU's monopol på uddannelse
af biologer er blevet brudt, idet der nu til
bydes kandidatuddannelser ved Århus og
Odense Universiteter samt Roskilde Uni
versitetscenter, og her er udviklingen for
løbet ganske anderledes.
Århus lagde ud allerede i 1962 med mu
ligheden for at tage første del efter den kø
benhavnske model. Frem til 1975, hvor og
så anden del blev etableret, måtte de århu
sianske studerende tage til København for
at erhverve denne del af studiet. Diskussi
onen i Århus har på flere punkter været pa
rallel med den i København. Begge steder
har man en fast struktureret første del og
en anden del baseret på tilvalg, men med
den afgørende forskel, at de hårde støtte
fag er bevaret. Fysik er ganske vist røget
ud, men kemi og matematik er bevaret,

sidstnævnte dog med speciel vægt på stati
stik og sandsynlighedsregning. Anden del
er selvfølgelig ikke samme overflødig
hedshorn som i København, men dog så
dan at de fleste biologiske discipliner er
dækket ind.
Forholdene i Odense er afvigende af rent
historiske grunde. Da biologiuddannelsen
etableredes i 1975, indgik den i den for
Odense Universitet specielle naturviden
skabelige basisuddannelse, der på davæ
rende tidspunkt var fælles for naturviden
skaberne og lægestudiet. Senere har læger
ne forladt ordningen, men naturvidenska
berne opretholder fortsat halvandet år
med fælles gods. Dvs. biologer læser mate
matik, fysik og kemi sammen med stude
rende fra disse fag og omvendt. Det bety
der bl.a., at man kan skifte fra f.eks. biologi
til kemi ret sent i studiet, uden at det med
fører noget større tidstab. Sammenlignet
med de andre danske uddannelser får
odensebiologerne den grundigste indfø
ring i de hårde støttefag. I sagens natur er
udbudet af anden dels fag snævrere i
Odense og koncentreret omkring fysiologi,
akvatisk økologi og økotoksikologi.
Endelig er det siden 1972 muligt at er
hverve en biologisk kandidatuddannelse
ved Roskilde Universitetscenter. Det spe
cielle på RUC er den fremtrædende rolle,
som projektarbejdet har. Under den natur
videnskabelige basisuddannelse er det ob
ligatorisk for en fremtidig biolog at tage
visse kurser inden for de hårde fag. På
overbygningen, svarende til anden delen,
er der bestemte bindinger på de kurser,
man kan tage. Den faglige bredde af disse

er bestemt af at lærerstaben på RUC er
langt mindre end ved de ovennævnte uni
versiteter. Valget af projektemner er i prin
cippet frit, men i praksis bestemt af mulig
hederne for i det lille lærerkorps at finde en
vejleder, der kan påtage sig opgaven. Spe
cialemulighederne ligger inden for mole
kylærbiologi, toksikologi og økologi. Et
karakteristika ved RUC er den nære for
bindelse mellem biologi og kemi, hvilket
ofte fører til integrerede projekter.
DEN NYE PH.D. UDDANNELSE
Efter planen er PhD-studiet et tre-årigt for
løb oven på en fem-årig kandidatuddan
nelse, og de foreløbige erfaringer antyder,
at mange overholder dette stramme ske
ma. Det betyder at, fremtidens PhD'er ud
dannes på samme tid som de forgangne år
tiers cand.scient'er, idet den gennemsnitli
ge studietid her var på 8-9 år. Der er uden
tvivl sket en betydelig effektivisering af
studierne i de senere år, men hvis nogen
også nævner ordet titeldevaluering, kan
det næppe afvises helt.
Hvorom alting er, så er PhD graden
kommet for at blive, og der er ingen tvivl
om at universiteterne vil investere mange
ressourcer i netop denne del af uddannel
sesforløbet. Hvordan det vil påvirke selve
kandidatuddannelsen er svært at bedøm
me, men at den vil miste i betydning, kan
der næppe herske tvivl om. Hvis man der
for om nogle årtier gjorde et tilsvarende til
bageblik som her, ville man sikkert undres
såre over den meget turbulens som en "søl
le" cand.scientuddannelse har kunnet for
årsage.
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Naturhistorien i dag
Svend Bichel
Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

I de forgangne 25 år er der sket et skred i
befolkningens forståelse af og interesse for
naturhistorie. Den tiltagende forringelse af
dyrs, planters og menneskers levevilkår
har i stigende grad præsenteret naturen
som en lang serie af store, uhåndterlige
miljøproblemer: skovdød, fiskedød, pesti
cider og nitrat i grundvandet, biotopøde
læggelser, kemikaliedepoter, o.s.v. I Dan
marks Naturfredningsforening har vi set
en klar stigning i samme periode af såvel
små som meget store miljøsager.
Industri, fiskeri og ikke mindst landbru
get har fjernet sig med stormskridt fra de-

res naturgivne grundlag. Regningen for
denne "fest", som udelukkende har været
styret af kortsigtede økonomiske interes
ser, gør vi op i disse år. Nu skal den betales,
og den er så stor og så provokerende syn
lig, at folks totale energi, som skal bruges
til "den slags", går til alskens forsøg på at
forbedre eget miljø. Vand- og energibespa
relser, katalysatorbiler, rene fødevarer, af
faldssortering, o.s. v., al focus og meget sto
re summer dirigeres i dag over i alle muli
ge initiativer såvel centrale som lokale til
forbedring af vort miljø.
Fig l. Fiskedød.

Levevilkårene for vore dyr og planter er
i takt med den almene miljøforringelse ble
vet stadig dårligere. I dette forhold ligger
nok en af de væsentligste forklaringer på
naturhistoriens vanskelige vilkår i dagens
Danmark. Det er jo en absurditet at fort
sætte med en rendyrket naturhistorieinte
resse, mens miljøforringelserne spolerer
naturen omkring os. Energien bruges på
forbedring af eget nærmiljø samt i givet
fald, hvordan han/hun kan benytte natu
ren rekreativt.
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I den hverdag, vi i dag har, gennemlever
vi næsten hele vort døgn uden de ægte og
overraskende oplevelser, som kun en
funktionsdygtig natur kan give. Vi styrer,
børn som voksne, via computere "virke
ligheden" i spil og lignende. De store og
u opnåelige naturoplevelser bringes via TV
ind i vor stue fra hele verden, samtidigt
med at andre programmer præsenterer
dyr og planter som absurde tegneseriefi
gurer, som vi lærer at elske. Flere og flere af
os bor i større og større byer, hvor den eneFlora og Fauna 100 (3-4): 94-96. Arhus 1994

ste natur, de grønne områder, bebygges li
ge så hurtigt som man kan skaffe midler til
det.- Kort sagt, hele samfundsudviklingen
indebærer en tiltagende fremmedgørelse
overfor naturen, som jo samtidig er blevet
mindre og mindre tillokkende.
I denne sammenhæng kommer natur
genopretningerne, som i disse år i stigende
grad er kommet til at dominere naturfor
valtningen, ind som en af de muligheder vi
har, for at genskabe optimismen og natur
interessen hos befolkningen. Uden denne
optimisme kan man ikke forsat få folk til at
bruge flere og flere kræfter og midler til at
få vendt udviklingen, og uden denne opti
misme vil de store, uhåndterlige miljøpro
blemer udelukkende skabe afmagt og
modløshed og være totalt handlingslam
mende for befolkningen. Ansættelserne af
et stigende tal naturvejledere i disse år kan
på den ene side tolkes som et bevis på, at
folk har fjernet sig så meget fra naturen og
naturforståelsen, at de kun føler sig trygge
ved at gå på opdagelse under kyndig vej
ledning. På den anden side er det en oplagt
mulighed for et få vækket interessen for

naturhistorien igen. Den negative udvik
ling, som naturhistoriens skæbne således
er et syrntom på, skal vendes ved at give
naturhistorien gode kår i befolkningen.
Her ikke mindst i undervisningen af vore
børn.
Som et illustrativt eksempel på, hvordan
naturhistorien opleves i dag af unge men
nesker, der forlader folkeskolen, kan jeg
nævne, hvordan de nye gymnasieelever
møder faget biologi, når de starter i l.g. I
følge læseplanen skal de i l.g. have biologi
alle sammen, og her skal de undervises i
diciplinerne: Miljø, sex og sundhed. Med
en stor pædagogisk indsats kan økologien
(miljø) gøres interessant for eleverne, mens
sexologien og sundhedsfysiologien, som
stort set handler om dem selv direkte, lige
fra starten opfattes som sjovt og yderst
vedkommende. Når man i løbet af året for
hører sig hos eleverne om deres forvent
ninger til faget biologi, lyder det næsten
enstemmigt: "Jeg frygtede, at det var sådan
noget om planter og dyr, støvdragere og
uglegylp, men det har heldigvis vist sig, at
det er noget helt andet og meget bedre".

Fig 3.
Genoprettet
vandløb.

Fig 2. Udrettet vandløb.
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Fig. 4. Familien i naturen.

Senere i forløbet, når man har haft er 3.g
højniveauhold med på en uges feltkursus
på Livø, hvor man, som "gammeldags" na
turhistorieentusiast benytter enhver lejlig
hed til at indoktrinere denne entusiasme
på disse lidt ældre elever, viser det sig fak
tisk, at naturhistorien igen er kommet ind i
varmen. Årsagen er efter min mening, at
de for denne ene gangs skyld har haft lej
lighed til at arbejde med det hele i virkelig
heden og i sammenhæng. Den naturhisto
riske interesse har for en stund "vundet"
over emner som genmanipulation, enzy
mer, immunologi o. lign. Men ak, kun hos
et lille mindretal fastholdes interessen i
årene, der følger. Samfundets dagligdag og
udvikling tilskynder overhovedet ikke til
den form for interesse, med mindre man er
en af de specialiserede naturbenyttere med
interesse for og fordel af naturkendskab.
Det kan for eksempel dreje sig om jagt, fi
skeri, svampeplukning, ornitologi o.s.v.
Naturhistorien bærer jo i sig en selv96

modsigelse. Kendskab til naturen og hyp
pige, spændende ophold i naturen, er det
altafgørende grundlag for forståelse for og
glæde ved naturen. Fremmedgørelse er
her, som i alle andre forhold roden til alt
ondt. Når naturen bliver sartere og sartere
p.g.a. miljøforringelser, bliver kravet til ad
gangsforbud eller -begrænsninger hyppi
gere og hyppigere. Samtidigt bliver for
skellige naturbenytterinteresser mere og
mere udtalte, og konfrontationer bliver
uundgåelige. I denne sammenhæng bliver
det af afgørende betydning i fremtiden, at
politikere, naturvidenskabsfolk, naturhi
storieinteresserede, naturbenyttere og al
ment naturinteresserede kan tale sammen
og respektere hinandens måde at "føle for
naturen" på.
Naturhistorien har her en meget stor be
tydning, som den fælles referenceramme
for alle. - Naturhistorieløse mennesker vil
komme i konstante og unødvendige kon
flikter på grund af uforstand på området.

Den gode naturhistorie
Bent Lauge Madsen
Miljøstyrelsen
c/ o DMU, Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg

Egentlig har naturhistorien aldrig haft så
gode kår som i dag. Alle bekymrer sig om
naturen, og mange er beskæftiget med at
undersøge naturens hjerte, lever og nyrer.
Aldrig har så mange mennesker haft så
gode muligheder for at glæde sig over na
turhistorierne. Fugletårne skyder op over
alt. Enhver kan købe en anstændig kikkert,
ja selv et mikroskop. Hver egn har sine eg
ne naturstier med farvestrålende vejled
ninger, og begejstrede naturvejledere står
parat til at vise vejen ud til naturens for
tryllende verden. Folk er glade for naturen,
og naturen er rig på oplevelser.
Men som en besynderlig kontrast står
der pessimisme, ja næsten dommedags
stemning på mange af beretningerne om
naturen. For nylig fik vore vandløb bund
karakter blandt Europas vandløb. Aldrig
er så mange dyr nær ved at blive udryddet.
Fuglene vantrives. Vi forgifter jorden.
Naturhistorie i dag handler meget om,
hvordan vi kan ødelægge vore omgivelser
og dens skabninger.
Men er det nu noget, der kun hører vores
tid til? Hør her, hvad professor zoologiæ
Chr.Liitken sagde ved et foredrag i Indu
striforeningen i vinteren 1862-63: "Vi an
lægger fabrikker, der drives ved vand
kraft, udtørre søer, aflede åer. Følgen er, at
fiskemængden tager af i vore ferske vande,
og at fuglelivet forstummer. Hver gang
bonden rydder et krat i hjørnet af sin mark
eller et levende hegn, forjager han en vis
mængde småfugle, som måske gjorde ham
mere nytte ved at fortære skadelige insek
ter end rydningen kan indbringe ham."
Sådan sagde professsoren (Liitken 1863),
inden han gik videre og berettede om,
hvordan regnskovens og savannens dyre
liv er ved at forsvinde.
Jo, meget er sagt for længe siden: "Jorden
Flora og Fauna 100 (3-4): 97-101. Arhus 1994

er forpestet. Skovene er væk. Agerjorden
løber ud i havet" . Nej, det er ikke et citat fra
Naturfredningsforeningen, men en skrift
på en sten fra det gamle Babylon.
Naturhistorien kan vi bruge til at fortæl
le om, hvordan vi har evnen til at ødelæg
ge naturen. Som sådan er naturhistorie
nyttig.
Men naturhistorie er også andet end de
sorte historier. Det er også, eller måske
især, historier om glæden ved naturen og
begejstringen ved at se dens skabninger.
Flora og Fauna er født af denne begej
string:
"Jeg har strøget min ketsjer så mangen
gang,
Ved solfald på Gudenåes engeJeg har lyttet med fryd til insektfolkets
sangSprød og fin som fra sitrende strenge"
Sådan skrev Ussing, urmageren fra Ran
ders, der ligesom de andre "gamle" Flora
og Fauna- folk lavede mange naturhistori
er. De fleste handlede om en ubeskrivelig
glæde ved at finde en ny art, men det var
også meget andet end "frimærkesamleri".
De leverede også naturhistorier, der havde
en praktisk betydning. Et eksempel er Us
sings studier over kvægmyggene (Ussing
1925). En af bagsiderne ved livet ved vand
løbene er plagsomme kvægmyg. Nok er vi
fri for flodblindhed, men kvægmyggene
var en plage og en ulykke for kreaturerne,
der græssede engene. Ussing nævnte, at
man måske kunne mindske plagen ved at
fjerne den plantevækst, som simulierne
lagde æg på, men han var ikke overbevist
om, at metoden var effektiv. Derimod hav
de han tiltro til, at man "ved gennem prak
tiske cirkulærer at forklare landmændene,
hvorledes de skal forholde sig på de lokali97

teter, der er mest udsat for sværmangreb-".
Han gik så vidt som at forudsige kom
mende kvægmyggeangreb ved i det tidlige
forår at studere mængden og udviklingen
af larver og pupper i åerne.
Jamen, det er jo en sådan naturhistorie,
vi har brug for i dag. En naturhistorie, der
kan forudsige en udvikling, og en naturhi
storie, man kan omsætte i en praktisk
handling! Bønderne lyttede til Ussing. Han
kunne fortælle en god naturhistorie.
AT AGTE PÅ DYRENES FÆRDEN
OG LIV
Gamle dages naturhistorie var ofte meget
praktisk, men den var også underholden
de. Et godt ekempel har vi i "Dyrenes Liv"
( Møller 1893). Bogen er fyldt med naturhi
storier. Nogle til underholdning, som fx
dengang en masse flagermus fløj ind gen
nem vinduerne på et hospital og lavede en
farlig ravage. Andre til undren, som fx, at
nok er "flaggermusenes" åndsevner ringe,
men de kan fange deres føde, selv om man
blænder deres øjne. Mange er til gavn, det
kommer naturligvis særlig frem i afsnitte
ne om husdyrene. Om "gårdhønen" alene

Fig l. Den rette brug af gødning er naturhistorie.
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mere end 5 sider, som som vel at mærke
handler om adfærd. Og atter andre forkla
rede, at vi mennesker kunne være en trus
sel mod det dyreliv, der omgiver os. Om
den hvide stork står der: "Den fremskri
dende kultur bortskræmmer den ikke, for
di den skyr mennesket, men fordi enge og
moser udtørres. Den nu næsten gennem
førte dræning Qeg skal lige indføje, at det
er skrevet 1893, og det er ikke en trykfejl)
har således mange steder bevirket, at min
dre vandløb, hvor storkene kunne finde
deres føde, nu ligger tørre største delen af
sommeren, for ved regnskyl hurtigt at
svømme over deres bredder". På 7 sider
fortælles detaljeret om , hvad storken lever
af, hvordan den passer sine unger, og hvor
dan forholdene syd for Middelhavet kan
have indflydelse på, hvor mange storke vi
ser i Danmark.
Naturhistorie var, helt i overenstemmel
se med definitionen i oldefars leksikon
(Horn, 1898): "N. er beskrivelsen af natur
legemernes udseende, liv og udvikling."
Det var fjer, næb og knogler, men først og
fremmest liv. Sådan opfører dyrene sig.
Det er der mange der har set, og man kan

Fig 2. Åmanden kender åens naturhistorie.

selv gå ud og se det! Ja måske se noget, an
dre ikke har set. Naturhistorie er oplevel
ser. Det skal komme folk ved. Det er den
naturhistorie, jeg ønsker mig også i dag.
Men fri mig for at få den fortalt af de sorte
profeter.
I den undervisning, som jeg selv husker,
var liv, historierne om, hvordan dyrene le
vede, næsten glemt. Vi lærte om tænder,
knogler, fjer, støvdragere og indvolde. Må
ske var det i overensstemmelse med defi
nitionen på naturhistorie i bedstefars leksi
kon (Aller 1909): " N. er den gren af natur
videnskaben, som systematisk undersø
ger, ordner og beskriver de forskellige na
turgenstande". Men i skønskrift gentog vi
dog: "Det er den herligste tidsfordriv, at ag
te på dyrenes færden og liv", og det var vi
så nogle, der gjorde, godt inspireret af Fa
bres insektbøger, Wesenberg-Lunds beret
ninger fra sø og å, Hans Hvass natursam
lerbog og senere af Flora og Fauna.
Og landmændene dyrkede jorden i dy
beste respekt for kvælstoffets naturhisto
rie. Søer og fjorde var klare, der var plads
til agerhøns, gulspurve, frøer og tudser,
trods professor Lutkens dystre spådomme.

NATURHISTORIEN ER NYTTIG
Idag kan vi næppe snakke naturhistorie,
uden at sætte det i forbindelse med den
måde, som vi påvirker vore omgivelser på.
Det er egentlig ikke nyt, som vi så det i Bir
gitte Møllers eksempel med storken. Men
det handler ikke kun om at fuglelivet skal
kunne overleve. At dyrke jorden med den
dybeste respekt for naturhistorien har jo
været betingelsen for at vi selv kunne over
leve. "Vil du herske over naturen, så må du
adlyde dens love" var en af Francis Bacons
læresætninger.
Mange nationer er gået til grunde, fordi
de ødelagde jorden, deres eget livsgrund
lag. Danmark var ved at lide samme skæb
ne i 14- og 15-hundredtallet. Kun en mål
rettet indsats, der satte ind ved ondets rod,
vendte udviklingen. Man afvandede den
jord, der blev oversvømmet, fordi sand
fygningen lukkede vandløbene. Der blev
gravet tusinder kilometer drængrøfter, og
man begyndte systematisk at dyrke rød
kløver. Man vidste, at den kunne berige
jordbunden med kvælstof (Kjærgaard
1991).
Man kan spørge, om det er en naturhi99

storie at bringe, når titlen rettelig skulle
være: "Naturhistorie i dag". Det mener jeg,
for den rummer hvad jeg kan ønske mig af
naturhistorie i dag: Vi skal dyrke jorden og
behandle vore omgivelser med respekt for
naturens love.
Det var praktisk naturhistorie. Det er og
så praktisk naturhistorie vi bruger i dag,
når vi laver regler for, hvordan husdyrgød
ningen skal anvendes, så den ikke anretter
unødige skader. Fra kvælstoffets naturhi
storie ved vi, at bakterier omdanner gød
ningens ammoniak til nitrat, når tempera
turen er lidt over frysepunktet. Hvis mar
ken ikke er dækket af afgrøder " i vokseal
deren", som kan optage nitraten, vil den
skylle ud med vandet. Derfor må man ikke
gøde "sortjord" om efteråret. Gødningen
skal bruges i forårets vækstsæson, og det er
baggrunden for de ikke altid lige populære
regler om, at der skal være plads til ca 9
måneders produktion i gyllebeholderen.
Man skal også sørge for, at gødningen bli
ver pløjet ned eller på anden måde dækket
af jord, da ammoniakken ellers vil fordam
pe.
Men det særlige ved den naturhistorie
er, at den ikke er ny. Den er kun genopda
get. Reglerne står stort set ordret i de lære
bøger, man brugte omkring århundred
skiftet på landbrugsskolerne ( Grønvald
Fynbo 1910). Om det så er behovet for 9
måneders opbevaringskapacitet for ajlen,
så er det med! Dengang og længe før var
man klar over de økologiske kredsløb,
omend man ikke kunne sætte andre tal på
dem end dem, der blev udtrykt i høsten.
"Det skal liksom cirkulere, det ene med det
andet" sagde tilflytteren Carlsson, når han

prøvede at forklare Hemsøboerne om
kvælstoffets naturhistorie (Strindberg
1887).
Dengang havde man brug for at respek
tere kvælstoffets naturhistorie for simpelt
hen at kunne leve. Det var ren og skær øko
nomi. I dag har vi brug for at respektere
den samme naturhistorie, når vi vil bevare
vore rene omgivelser.
I dag strømmer målinger og beregnin
ger om kvælstoffets mere eller mindre løb
ske kredsløb ud i en strøm, der næsten kan
stå mål med den mængde kvælstof, der
strømmer ned i grundvandet og ud i havet.
Vi ved utrolig meget om, hvad der er galt.
Vi kender naturhistorien. Men evner vi i
tilstrækkelig grad at ændre forholdene i
den rigtige retning?
DEN GODE NATURHISTORIE
Aldrig har vi haft så mange oplysninger
om naturen som nu. Vi gennemførte
Gudenåundersøgelsen. Mere end en meter
fyldte rapporterne. Vi lavede marginal
jordsundersøgelser og NPO undersøgel
ser. Tilsammen vel en meter på reolen og
umådelige mængder information. Og der
kom stadig iltsvind i havet. Så lavede vi en
stor havmiljøundersøgelse for 70 millio
ner, og den bekræftede, at der skyllede for
meget nitrat ud til, at havet kunne tåle det.
Det er ikke viden, vi mangler. Vi har mere
naturhistorie end nogensinde før. Vi
mangler evnen til at gøre noget ved sager
ne.
Vi mangler åbenbart evnen til bruge den
viden til at lave verden om. I en af de første
bøger om den informations- tidsalder, vi
nu er inde i, sagde John Naisbitt: "Vi druk-

Fig 3. Skal pragtnymfen have gode
livsbetingelser i åen, så må man re
spektere dens naturhistorie.
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Fig 4. Vilh. Bergsøe kunne over
bevise bønderne om oldenbor
ren, fordi han kunne fortælle
hæderlig naturhistorie.

(!Ubenborrtnø lltbvtltltng.

\)'ig.

\jluj)j)en i fin
\llU�>l>eljule.

1.

2.

:treaad llarue.

\)'tembt�Denbc
.t)an•Olbenbotte.

3.

� �
�
\)'ig.

.Qan.
.\)un.
\l'Ølel)orn af ben alm. Olbenoon:e.

4-5.

ner i information, men vi hungrer efter vi
den" (Naisbitt 1982).
Vi har brug for er nogen, der kan fortælle
naturhistorier. Den information og de da
ta, der er nødvendige, ligger for vore fød
der, men vi drukner i de uoverskuelige da
ta. Det bliver ikke mere overskueligt af, at
profeter for den ene eller anden økologiske
bevægelse skyder op som svampe og har
alle patentløsningerne.
Vi har brug for at få samlet vores kon
krete viden sammen i overskuelige, hæ
derlige og interessante helheder. Jeg tror,
det kan være med til at overbevise os om
at følge Francis Bacons råd om at adlyde
naturens love. Foran mig ligger et godt ek
sempel til efterfølgelse: Oldenborrens ud
ryddelse (Bergsøe 1899). Selv om det just
ikke er udryddelse af dyr og planter, der er
mest påtrængende i dag, så viser dette lille
skrift, at to krav skal være opfyldt, hvis vi
skal bruge naturhistorien til at forandre
verden: Vi skal have viden, og den viden
skal omsættes til en form, som kan omsæt
tes til handling.
Oldenborren blev i hvert tilfælde udryd-

\)'ig. 6-9. Wg af ben alm. Dl•
benootre. Sl!erunber en etaatig
og en toaatig llatbe.

det. Det er der så måske nogen, der kan
græde over i dag. Fortiden ligger jo langt
tilbage. Men den ligger ikke længere tilba
ge end at vi kan lære af den. Vore forfædre
respekterede naturhistorien. Det er vi og
vores samfund et vidnesbyrd om.
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Om popularisering af videnskab
Eigil Holm
Byskovsvej 4
8751 Gedved

I mange år har jeg populariseret viden
skab. Det er sket i børnebøger, skolebøger,
avisartikler, lærebøger og håndbøger, samt
i radioen og ved foredrag og undervisning.
Jeg har også lavet videnskabelige undersø
gelser og skrevet bøger og artikler herom.
Jeg har derfor måttet gøre mig mange
overvejelser om popularisering. De følger
her.
AKADEMIKERE OG ANDRE
En sprogforsker ringede mig op. Efter et
par minutters samtale sagde han til mig:
"Du er akademiker". Da jeg spurgte ham,
hvordan han kunne vide det, sagde han, at
det fremgik af mit sprog. Jeg tog nemlig
forbehold ved at sige: "Det kan være",
"sandsynligvis", "formodentligt" etc. Kort
sagt, jeg ønsker at holde en bagdør åben, så
jeg kan undvige konsekvensen af mine eg
ne ord. En ikke-akademiker siger: "Solen er
en s0erne", mens en akademiker (formo
dentligt) ville sige: "Den videnskabelige
teori antager, at solen er en s0erne".
Tilsyneladende er akademikeren en
overforsigtig person, mens ikke-akade
mikeren er ligetil, ikke bange for sandhe
den. Men sådan forholder det sig ikke. Vi
denskabsmanden skal være til at stole på
under alle forhold, og derfor må han tage
forbehold, når han ikke er helt sikker. Når
man ikke udtaler sig videnskabeligt, må
man holde sig til det sikre (helst), ellers gør
de mange forbehold sproget for tungt, og
folk holder op med at lytte. Jeg optræder
personligt både som akademiker og som
popularisator. Jeg har en tredie rolle, nem
lig lægmandens, altså ham der har et
yderst begrænset kendskab til emnet, men
er interesseret. Alle specialister er faktisk
lægmænd, når de er uden for deres eget
felt.
Som popularisator arbejder jeg med at
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overføre specialisternes viden til lægman
den. Jeg har arbejdet videnskabeligt med
blomsters bestøvning, og jeg har populari
seret emnet og gjort nogle interesseret.
Som popularisator har jeg gjort mig klart,
at jeg har en anden rolle, end når jeg er vi
denskabelig specialist. Den væsentligste
forskel ligger i sproget. Faktisk har alle fag
folk to sprog, et fagsprog, de benytter på
arbejde, og "det almindelige sprog", som
man benytter overfor andre folk, i hvert
fald når man ikke taler om sit fag.
Hver gang, jeg har skullet skrive en bog
om et nyt emne, har jeg måttet starte med
at lære et nyt sprog. Jeg har f.eks. skrevet
om skovbrug. Som biolog har jeg altid inte
resseret mig for skoven, set ud fra en biolo
gisk synsvinkel, og jeg kender navnene på
skovens planter og dyr. Men skovens egne
folk, forstmænd, skovteknikere og skovar
bejdere ser på skoven fra en helt anden
synsvinkel. For dem er skoven noget, der
dyrkes, plejes og fældes. Jeg troede f.eks.,
at en bjørn er et dyr, for det er den i mit
sprog og i det almindelige sprog. I skovfol
kets sprog er en bjørn et redskab, der kan
løfte en træstamme.
FAGSPROG
En væsentlig del af min opgave som popu
larisator er altså at lære fremmede fag
sprog. Faktisk taler jeg flere fagsprog, for
uden mit biologsprog, nemlig landmands
sprog (ikke helt flydende), biavlersprog,
dronningeavlersprog,
inseminatørsprog
m.fl.
Jeg har måttet lære alle disse sprog for at
forstå fagene. Sprogene omfatter specielle
gloser. Biavlere taler f.eks. om et "lavnor
malt stade" og " tavlefaste bier". Det lavnor
male stade er ikke et moralsk begreb, selv
om det lyder sådan. Det er en bestemt bi
stadetype med vedtagne mål. Det kan teg-
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nes og beskrives, så enhver interesseret
lægmand kan forstå det. Anderledes for
holder det sig med en tavlefast bi. Det er en
bifamilie, der bliver siddende på tavlerne,
når man tager hver tavle enkeltvis ud af bi
stadet til inspektion. Ordet kan ikke for
stås, hvis man ikke ved, hvordan en tavle
er indrettet, og hvordan man undersøger
et bistade. Ordet kan heller ikke defineres,
for det dækker over en hel række adfærds
former, fra: "Bierne flyver overhovedet ik
ke op", og til: "Alle bierne letter fra tavlen
og flyver om ørerne på biavleren". Tavle
fasthed udtrykkes med en karakter; den er
ikke et absolut begreb. Men det er nyttigt,
for man forædler bierne, så de bliver tavle
faste. Biavlerne ved, hvad tavlefast bety
der.
Ordet tavlefast er i sig selv misvisende
for ikke-biavlere. Man tror, man skal forstå
ordet, for det består af de danske ord "tav
le" og "fast". Men sammensætningen giver

ingen mening og tilhøreren bliver forvir
ret, som om man talte sort.
Biavleren selv tror, at han snakker
dansk, men ordet er ikke dansk, men bi
avlsk. Hvis fagmanden ikke ved, hvornår
han taler dansk, og hvornår han taler fag
sprog, bliver han let uforståelig.
Jeg oplevede engang en læge, der holdt
et populært foredrag. Han talte om
erythrocyter, easinofile lymfocyter og in
flammation. Kun en af tilhørerne forstod
hans sprog. Lægen talte laboratoriesprog,
ikke dansk, selvom han troede det. Den
slags sprog er knapt så farligt som biavler
fagsprog. Enhver kan straks høre, at der
bliver brugt fremmedord. Tilhørerne bli
ver ikke forvirrede, men de bliver vrede,
fortvivlede eller søvnige.
Jeg er ikke modstander af fagsprog, når
det bliver brugt rigtigt, altså indenfor fa
gets rammer. Det ville i øvrigt være lige
gyldigt, om jeg var modstander af fag
sprog, for det bliver til ganske af sig selv,
fordi man har brug for det. Man kan spør
ge, hvor mange ord, der er i dansk (og de
andre sprog). En sprogforsker svarede en
gang: Der er uendeligt mange ord, for man
kan bare lave de ord, man mangler. F.eks.
havde ingen mennesker brug for ordet bil,
før den blev opfundet. En pære var en frugt
før 1880, men efter den elektriske pære
blev opfundet, kom ordet også til at betyde
lysgiver, også når den ikke er pæreformet.
Da man begyndte at lave honningglas af
plastic, fik man brug for nye ord, og derfor
taler og skriver biavlerne om glas-glas og

plastic-glas.

Fig.l. Dette er en bjørn af arten Gjorslevbjørn fra
skovbruget. (Efter Lærebog for Skovfogedelever).

VIDENSKABENS ARBEJDSFORM
Videnskabsmanden, læreren og populari
satoren har forskelligt sprog. Men har de
også forskellige opgaver? Når man arbej
der videnskabeligt med naturen, står man
over for en uhyggelig masse informatio
ner. Hvis man f.eks. skal beskrive en sø,
kan man tage fat i dens plante- og dyreliv.
Det går relativt let med de store planter. De
er lette at kende og lette at få fat på det me
ste af året. Men fuglene? Man må komme
der hele året, så man kan finde ynglefugle,
trækfugle og tilfældige gæster. Det bliver
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endnu værre, når man vil undersøge in
sekter og små krebsdyr, eller encellede dyr,
planteplankton og bakterier. Faktisk er der
så mange organismer i en sø, at ingen kan
undersøge dem alle og deres indbyrdes re
lationer. Man må også kende søens fysiske
og kemiske forhold, samt dens historie.
Der er altså så mange informationer at
hente, at man må forenkle. Det gør viden
skabsmanden ved at stille spørgsmål til sø
en. Det kan være: "Hvilke fisk lever i sø
en?" og "Hvordan skal vi bære os ad for at
få de fisk, vi ønsker?" Spørgsmålet kan og
så lyde: "Hvor hurtigt vil søen gro til, når
den stadig bliver forurenet af gødning fra
landbruget"?

Den slags spørgsmål kan videnskabs
manden få svar på. Men han kan ikke få at
vide, hvad sandheden er om søen. Sandhe
den om søen er de umådeligt mange infor
mationer, som ikke kan samles til et klart
billede.
Forenklingen er altså videnskabsman
dens redskab, der giver svar på spørgsmål.
Ofte er svarene så gode, at de kan bruges til
forudsigelser, og det er det egentlige for
mål med al naturvidenskab. F.eks. søger
man ved videnskabens hjælp at forudsige,
hvordan vi får et bedre vandmiljø, eller
hvordan vi skal bære os ad med at få en
bygsort, der er bedre til ølbrygning end de
eksisterende.

Fig. 85. Trugstade.
A: Tag, hængs/ti
fortil. Ventilations
hul i gavlen. B: ma
gasin. lukket foro
ven mr:d dækbræd
du og dcdket mtd
.tcrk Iil i.toluing.
Furvæg dr:lvis jjr:r
flt'f, sd tavlt:opfm•tl
gel ses. C Dronnin
gr:gitttr og dæk
brædder. D: Truget
med tavlt'r. /sol�
ring i vægge og
bund. Flyvtspo/ten
kan lukkn med
skydue. Ekstra fl�
vt-hul på siden. E:
Stadet sr:t forfra,
bemærk skydeme.
F: Taget dbnet. G:
Tavleophænget i
truget. (Tegnet ptl
grundlag af Mo
gtns Mølbjerg An
dersens aræjdsttg
ning til trugstadeJ.

sk}•dtr
flf\'t'hul
fl.vvtbmdt

Fig.2. Bistade tegnet, så alle dele ses.
Eksempel på en tegning med mange
oplysninger. (Eigil Holm: Lærebog i
Biavl).
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skematisk beskrivelse og derfra bevæge
sig til større og større indsigt. Derefter kan
ens forudsigelser blive bedre med tiden, og
det er dertil man skal nå.

Fig.3. Ventilatorbier på flyvebrædt og tavleundersi
de sætter luften i strømninger. Eksempel på en for
enkling, der kun skal vise en ting. (Lærebog i Biavl).

Popularisatoren forenkler ikke sandhe
den, for den kender videnskaben ikke.
Men popularisatoren forenkler forenklin
gerne, så lægfolk, kan forstå dem. De vi
denskabsmænd, der skal opfinde et nyt
rensningsanlæg til kloakvand, må kende
livsbetingelserne for de smådyr, svampe
og bakterier, der befolker det og laver rens
ningen. De kender de fleste af dem ved
navn og kan fortælle meget om dem. Men
politikere og lægfolk har ikke behov for al
den viden; de vil derimod gerne vide, hvad
de skal gøre, for at rensningsanlægget fun
gerer bedst muligt, og så vil de vide, om
pengene til det er givet godt ud. Populari
satorens væsentligste opgave er at finde ud
af lægfolks og politikeres ønsker om viden
og opfylde dem.
Både videnskabsmænd, popularisatorer
og lærere på alle niveauer forenkler for at
få svar på spørgsmål. Det er spørgsmåle
nes karakter og spørgerne selv, der afgør
planet for svaret.
Alle beskrivelser af en dyreart i håndbø
ger går ud fra, at dyrene er ens. F.eks. står
der om kronhjorten, at hunneme og de un
ge lever i flokke under anførsel af en hind,
og at hanneme kæmper om hindernes
gunst. Disse oplysninger gives, så man
tror, at alle kronhjorte er ens. Men det, der
driver evolutionen, er netop forskellene
mellem kronhjortene. Det er sjældent med
i håndbøgerne, for det er alt for komplice
ret at beskrive. Men det betyder, at det væ
sentlige for livets fortsættelse, nemlig de
forskelle, som evolutionen kan virke på,
må udelades. Det er der ikke noget at gøre
ved. Hvis man vil lære en dyre- eller plan
teart at kende, må man begynde med en

ILLUSTRATIONER
Illustrationer er vigtige alene af den grund,
at vi ikke kan beskrive et menneskeansigt,
et ukendt dyr eller plante, eller en naturty
pe, så det rette billede opstår i hjernen hos
modtageren. Sproget er for fattigt. Det
hænger nok s ammen med, at vi er synsdyr.
Vi er bygget til at overføre synsindtryk di
rekte til hukommelsen uden sprogligt mel
lemled. Derfor kan vi kende tusinder af
medmennesker, dyr og planter med sik
kerhed på, "at de ser sådan ud". Men be
skrive dem præcist i ord, det kan vi ikke.
Derfor skal der være billeder både i popu
lære artikler og i mange videnskabelige
værker.
Illustrationer *ner mange formål. Un
dertiden er der tale om identifikation.
F.eks. er billeder af kokospalmer nødven
dige, når man fortæller om dem. Identifi
kationen er læserens: "Sådan ser den altså
ud".
Illustrationer kan søge at give et fuld
stændigt billede af en genstand, se figuren
af bistadet. Men illustrationen kan også vi
se et bestemt træk, man ønsker at fremhæ
ve, se illustrationen af ventilatorbier.
En illustration kan også kondensere en
hel videnskabelig afhandling i en tegning,
der siger det hele, se illustrationen af biens
arbejdsdag.
Men illustrationer skal også gøre teksten
mere indbydende. Ofte skal de reklamere,
så læseren får lyst til at gå i gang med læs
ningen. Derfor er smukt illustrerede bøger
og artikler uhyre almindelige.
HVAD POPULARISATOREN IKKE KAN
Sproget er uegnet til at gengive lyden af
stemmer. Lugte, smagsindtryk og føleind
tryk er sproget heller ikke velegnet til at
gengive. Der findes ganske vist mange ord
for lugte: Duft, lugt, stank, os. Men de er
upræcise. Man klarer sig ved s ammenlig
ninger, f.eks. nævner svampefloraer ken
detegn som roelagtig lugt, anislugt osv.
lOS
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Men sproget kan ikke beskrive en ny og
ukendt lugt. Til gengæld kan man ofte hu
ske den resten af livet, hvis man blot en
gang har haft den i næsen.
Disse begrænsninger er meget væsentli
ge at kende for enhver, der skal lave beskri
velser.
NIVEAUET FOR POPULARISERING
Populariseringsgraden retter sig efter mål
gruppen (børn, interesserede lægfolk, poli
tikere, kolleger etc.) og efter formålet. Skal
målgruppen interesseres, underholdes el
ler overtales til at skyde flere penge i pro
jektet?
Det er interessant at se, hvordan dino
saurerne populariseres. Det sker på alle ni
veauer. Men interessen er så stor, at befolk
ningens generelle niveau hæves. Selv ret
små børn kan sige latinske navne på dino
saurer, fortælle hvad de lever af, og i hvil
ken jordperiode, de har levet. Dinosaur
erne giver således en mængde ekstra vi
den.
Hvis man læser aviser og populære
skrifter fra begyndelsen af århundredet,
undrer man sig over det generelt lave ni106

Fig.4. Tegning, der kondenserer en
hel, stor videnskabelig undersø
gelse. Tegningen gengiver Martin
Lindauers undersøgelse af arbej
derbiens arbejdsdag. Her ses, hvad
bi nr. 108 bestilte fra kl. 7-17 en en
kelt dag. Kl. 11-12: Videnskabs
mandens frokostpause. Urskive i
randen. Prikker og streger på de
tynde cirkler angiver, hvornår bien
foretog det pågældende arbejde. F.
eks. hvilede bien kl. 07 til 07.10 og
åd pollen kl. 07.10 til 07.15. (Lærer
bog i Biavl).

veau. En af årsagerne var, at befolkningen
var væsentligt ringere uddannet den gang.
En anden årsag var fattigdom. Folk havde
dårligt råd til at købe bøger og tidsskrifter.
Derfor kom der kun få populære skrifter.
Radioen kom først i 1920'erne og TV blev
først almindeligt i 1960'erne. Farvebilleder
i bøger blev almindelige endnu senere.
Både radio, Tv, populære bøger og tids
skrifter, samt den udvidede uddannelse
har hævet befolkningens vidensniveau.
Derfor er kravet til popularisatorens tekst
og illustrationer steget kraftigt. Det har
medført, at befolkningen i langt højere
grad blander sig i offentlige sager som mil
jø, naturforvaltning og sundhed. Det er
blevet lettere at få demokratiske processer
til at fungere, lettere at gennemføre hold
ningsændringer, og sværere for beslut
ningstagerne at undgå kritik.
Popularisering er hverken ond eller god
i sig selv. Den er et redskab. Videnskabs
mænd må bruge den for at begrunde deres
ønsker om bevillinger. Politikere må bruge
den for at forklare nye love og regler, og
nye skatter. Alle fagfolk må bruge popula
risering for at give forståelige forklaringer.

Naturbehov i den højtindustrialiserede tidsalder
Jørgen Mortensen
Teknisk Forvaltning, Parkafdelingen
Herning Kommune
7400 Herning

Det begyndte altsammen for så længe si
den.
Overalt smeltede isbræerne, og landet
begyndte så småt at blive grønt.
Rensdyrjægerne havde kronede dage,
men efter årtusinder var landet skovdæk
ket, og rensdyrenes tilværelse var dermed
umuliggjort. Det lunere vejr havde ind
budt bjørnen, uroksen, vildsvinet og et utal
af medskabninger til en fremtid i skovlan
det Danmark. Rensdyrjægerne skiftede er
hverv til bjørnejagt, indsamling af bær og
begyndende agerdyrkning. Men kun lang
somt groede forandringerne frem. Gen
nem århundreder var dagliglivet stort set
uforanderligt og i enhver henseende fast
tømret til naturens luner.
Det kunne vore forfædre nemt leve med.
De var jo fysisk og psykisk "skræddersy
ede" til naturtilværelsen.
Takket være synet og høresanserne kun
ne byttet indkredses, og takket være
smags- og lugtesansen noterede man sig,
at maden var den rigtige. Ved brug af føle
sansen blev også færden i nattens mulm og
mørke muligt. Knogler og muskler sikrede
bevægelsesfriheden, og når sanser og be
vægelse koordineres i hjernen, samles det
hele i en højere enhed. Dette kaldes også
målretning , fantasi og kreativitet.
S ammensmeltning af krop, sanser og
sind er brugen af det hele menneske, og
kan bedst betegnes som livskvalitet.
Et menneske er en helhed. Når en del af
personen er ude af trit, er det hele menne
ske i ubalance! Dette er måske nutidens al
lerstørste problem for det enkelte menne
ske.
Da vi forlod naturen og flyttede ind i vo
re store byer, var det samtidigt et farvel til
den konstante brug af krop og sanser. Det
hele menneske var ladt i stikken til fordel
for en industrialiseret tilværelse.
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Homo sapiens er blevet til Homo parcellus.
Det indelukkede menneske.
SYG UDEN AT FEJLE NOGET.
Hvert år indlægges 35.000 danskere på
sygehus - ikke på grund af sygdom, men
af angst og ensomhed. Jægersamfundets
stammefællesskab tillod ikke ensomhed.
Vel mest fordi stammen var af begrænset
størrelse.Faktisk skulle de tætte beboelser i
byerne forudsætte masser af fællesskab og
sammenhold , men resultatet er ofte stik
modsat. I store boligområder kan menne
sker bo dør om dør, og end ikke kende hin
andens navne, endsige hilse på hinanden.
Måske var jægertilværelsen primitiv set
med vore øjne, men fællesskabet og livs
kvaliteten fejlede bestemt ikke noget.
Maden voksede så at sige lige udenfor
døren. Brændenælder, mælkebøtter, vild
kørvel og fuglegræs rummer jo alt det, der
skal til for at et menneske kan trives. Og
når hertil så kommer stegte bøffer af vild
svin og friskfanget havørred, ja så mangler
kroppen og dermed mennesket intet af
byggemateriale.
Nutidens farverige og kemisk sammen
satte "fødevarer" opfylder langt fra vort to
talbehov for byggesten. Derfor kompense
res ofte med voldsomme overdoser af vita
mintilskud og diverse fiberkostprodukter,
som alts ammen ligger milevidt fra natu
rens muntre køkken og menu nature. Re
sultatet er synligt for enhver. Hovedpine,
muskelsvaghed, angstfornemmelser, stress
og nervøsitet - og kilometerlange venteli
ster til hospitalerne. Naturen er sakket ag
terud i kappestriden med grill-kyllinger,
pommes frites, remoulade, sennep og ket
sjup. Det hele menneske er reduceret til
Homo Cecil det nervøse, fortravlede men
neske, der dulmer hverdagens besvær
med en osende cigaret. Og det var måske
-
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Fig 1: Yanonamiindianeme i Amazonas.
- Man kalder dem primitive ....

ikke lige den tilværelse, vi er skræddersyet

til.

TILBAGE TIL STENALDEREN
Hvor var det i grunden, at vi kørte af spo
ret ?
Endnu kan svaret findes. Ganske vist er
stenalderen pist borte hos os, men andre
steder på kloden står livet "stille" som fra
skaberens hånd.
Jeg rejste dybt ind i Amazonjunglen for
at finde - måske noget af svaret på det altaf
gørende spørgsmål om livskvalitet. Hos
stenalderfolket yanonamierne ved Ormo
coflodens øvre løb, -verdensfjernt fra alt og
alle oplevede jeg vort eget folks fortid som
stammefolk i total harmoni med omgivel
serne. En hvid overklasse i Venezuela kal
der urskovsindianerne for primitive. - De
har jo hverken opfundet hjulet eller talræk
ken , - og de tror end ikke på Vorherre. Og
hvor har "civilisationen" dog ret. Yanona
mierne kender ikke hjulets eksistens. Men
hvad skulle et hjul også nytte i junglekrat
tet, hvor et mesterværk af et pusterør har
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langt større værdi. Og hvad skal man med
en talrække, når der hverken skal føres
momsregnskab eller bogholderi, og hvor
alder er noget, der kan ses og ikke behøver
angives i antal år? Og helt korrekt er det ik
ke lykkedes for missionerne at ødelægge
yanonamiernes smukke dagligdag. Deres
tro er helt og aldeles forbundet med den
jungle, der omgiver dem, og som er deres
hele tilværelse. - Men der er også andre
ting, der er fremmed for yanonamierne. De
har heller ikke opfundet ensomhed, vente
lister og nervemedicin. De har aldrig for
stået, at man ikke skulle kunne tage sig af
et barn, blot fordi det ikke er ens eget, og de
har aldrig lært, at man ikke bare kan slappe
af, når man er træt. Men man kalder dem
primitive.
Måske var det blandt andet her, vi kørte
af sporet. Måske blev vor afhængighed af
uret mere til slavelænker end til et led i
livskvaliteten!
Måske skulle vi prøve for en stund "at
vende tilbage" ?

TILBAGE TIL NATUREN
- OGSÅ I HVERDAGEN
TV-spændingen er stort set forbi.
Efter mange års indelukkethed foran skær
men, synes der atter at være tid til grønne
glæder. En sand folkevandring udi det
grønne er atter blevet hverdag i Danmark.
Sanseindtryk og personlige oplevelser pri
oriteres nu højere end knivskarpe billeder
fra hverdagens kriminalitet og fjerne riger
på flimmeren.
Da vi forlod naturen, holdt vi mindet
ved lige gennem naturhistorie- og senere
biologiundervisning og orientering i
skolerne. Et pensum var åbenbart nødven
digt . Til en solid realeksamen hørte viden
om drøvtyggere, en snes planter og en tav
le med sommerfugle. Naturinteressen talte
ikke med i årsregnskabet. Det var de
knaldhårde facts fra lærebogen, der afgjor
de oprykningsspørgsmålet. Denne kon
centrerede ekspertviden var vel næppe det
allerbedste fundament for naturbegej
string, og kunne i værste fald lægge af
stand til den levende natur. - Og hvad, den
natur man havde brug for, var vel at finde
på l'eren eller på 2'eren.

Men sådanne "naturoplevelser" kræver
hverken brug af krop eller af samtlige san
ser. Højest kan der være brug for syn og
evt. hørelse, hvorimod det jo ikke lader sig
gøre at røre eller endsige smage skærmens
frugter.
Den pseudonatur er åbenbart blevet for
meget for mange mennesker. Ønsket om
den ægte vare - den levende natur - breder
sig nu som en steppebrand, og bevidnes af
et voldsomt stigende antal besøgende i vor
natur.
Overalt i landet meldes om store delta
gertal i diverse naturarrangementer. En
naturvandring i begyndelsen af december,
samlede hos denne artikels forfatter ca 600
deltagere, børn og voksne - unge og gamle.
Og behovet synliggøres nemt. Naturen er
praktisk taget det sidste sted i samfundet,
hvor generationskløften ikke eksisterer. I
hverdagens travlhed farer familiemedlem
merne her og der og alle vegne i opskruet
tempo. TV-programmerne sorterer seer
skaren i store og små, og besøget hos bed
stemor på plejehjemmet er slet ikke hver
dagskost. Alt dette gælder ikke i naturen,
hvor fællesskabet ikke er fiktion. Her er
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Fig 2: I grunden er vi mennesker ikke psykisk rustet til det liv, vi lever. Vi er faktisk forældede i forhold til
Stephan Vende!, Psykiater.
nutidens krav.
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oplevelsen af musvågen, myretuen, blom
sterengen og anemonefloret overvælden
de for os alle. Her kan alle være med, -intet
skiller, men alt forener.Overalt er mønstret
det samme . Kravet om økologiske fødeva
rer øges fra dag til dag. "Grønne byer" sik
rer flere træer og mindre bilos. Natursko
lerne lægger undervisningen ud i de rette
omgivelser, og skovturen er igen en famili
etradition. Kravet om frisk luft, brug af
krop og sanser, oplevelser og samvær - ar
ven fra vore forfædre - har atter bragt os til
bage i vort rette element. Derud hvor jag
og stress er som en snebold i helvede.
Efter års "indelukkethed" har det mo
derne menneske atter fundet sine rødder,
og fællesskabet er klar til at tage imod. Na
turlærere, naturvejledere, grønne forenin
ger og masser af tiltag som offentlige stier,
pjecer og informationsmateriale, peger
altsammen i samme retning, -derudad.
På kortere sigt betyder det øget livskva
litet, større begejstring i hverdagen,flere
smil og mere gåpåmod. Dette er altsam
men med til at berige vor hverdag. Men og
så de langsigtede perspektiver vil lyse op.
Den danske strategi for yderligere skov
plantning, fredning af naturlokaliteter og
masser af stianlæg vil givetvis kunne aflæ
ses på helt andre statistikker, -nemlig på
hospitalerne, hos lægerne og psykiatriker
ne - og ikke mindst på apotekerne.
Naturvandringer, grønne oplevelser, fæl
lesarrangementer er altsammen led i en
strategi for bekæmpelse af ensomhed, op
givenhed, angst og stress. Måske koster
den grønne strategi penge, - men langsig
tet vil den medføre enorme besparelser!
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NÅR TILVÆRELSEN SKAL VÆRE
GRØN
Som naturvejleder i en grøn kommune og
"Green city of Denmark", har jeg naturlig
vis alle grønne tiltag tæt inde på livet. Øn
skerne om grønne tilbud er som en vulkan
i udbrud. Længe har det altsammen ligget
i dvale, men pludselig bryder det løs og ri
ver alt og alle med sig.
Fra de første arrangerede naturvandrin
ger i skov og hede, er det væltet ind med
ønsker om grønne firmature, naturvejlede
rens medvirken ved gadearrangementer,
naturguidning på en- og flerdages ture i
ind - og udland, arrangementer for psykisk
handicappede, psykiatriske patienter, kø
restolshæmmede, børnehaver og ældre
grupper, byvandringer, naturaktiviteter i
skoler, landboforeninger, politiske parti
foreninger, loger, lystfiskere og iøvrigt alle
samfundsgrupper. Naturvejlederen er ble
vet en central figur, -ganske enkelt fordi
han /hun medvirker til at gengive os alle
noget af det, vi troede, vi have mistet - vor
grønne tilværelse - menneskets natur.
Overalt er billedet det samme . Rejsebu
reauerne melder om øget interesse for rej
ser med naturoplevelser, og de grønne or
ganisationer kan direkte aflæse interessen
på medlemstilgangen.
Kan naturen bære den "voldsomme" ak
tivitet, spørger skeptikerne.
Spørgsmålet er i virkeligheden et ganske
andet: - Kan vi overhovedet leve uden ? Hvorfor skal det hele i grunden være så
grønt ? - Således står der i en gammel skov
rapport. - Og sådan kan en studepranger
spørge. - Men svaret er jo enkelt: - Vi er ikke
allesammen studeprangere.

Naturhistorien i dag: Marinbiologi
Tom Fenchel
Marinbiologisk Laboratorium
Københavns Universitet
3000 Helsingør

At bidrage med marinbiologi til dette te
mahefte vanskeliggøres måske af, at livet i
havet langt sjældnere end landjordens na
tur er genstand for amatørers interesse el
ler er mål for biologilæreres ekskursioner,
et forhold der også afspejles i det normale
indhold af Flora og Fauna. Selv om Dan
mark er omgivet af hav har vi ikke klippe
kyster med tidevand der et par gange i
døgnet gør en rig fauna og algeflora let til
gængelig for enhver. Vi har heller ikke
vandtemperaturer eller overdådige koral
rev der frister til at snorkle rundt i længere
tid. Det er dog flere steder langs vore ky
ster alligevel umagen værd, selv om fauna
en langs kysterne er relativ fattig i vore in
dre farvande p.g.a. af det 10-15 m tykke
brakke overfladelag der strømmer ud fra
Østersøen.
Indledningsvis er det også nødvendigt
at definere "naturhistorie" i denne sam
menhæng. I mine øjne er naturhistorie be
skrivelsen af det enestående ved de enkelte
arter: hvordan de ser ud, hvor de lever,
hvad de æder, deres forplantningsbiologi,
o.s.v., altså den akkumulerede viden om
den levende naturs mangfoldighed. N a
turhistorie er ikke blot et respektabelt fag
fra Aristoteles til i dag, det er "biologiens
moder". Dette skal forstås på to måder. For
det første er en speciel kærlighed til fugle,
biller eller snegleskaller vel det der oprin
deligt har været inspirationen for de fleste
professionelle fagbiologer. Mere væsent
ligt er det, at det andre biologiske discipli
ner dybest set foretager sig er at forklare
naturhistoriske iagttagelser. Biologien for
søger at give mere eller mindre almene og
generelle forklaringer på organismers ind
retning ud fra evolutionære eller fysiologi
ske principper og dermed af den mangfolFlora og Fauna 100
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dighed som beskrives af naturhistorien.
Naturligvis er naturhistoriske og f.eks.
økologiske, fysiologiske eller systematiske
komponenter indenfor en enkelt videnska
belig undersøgelse ikke nødvendigvis
skarpt adskilte. Men medens det naturhi
storiske element altså er studiet af de en
kelte arter og deres særpræg og udbredel
se, så er f.eks. økologens formål at forstå
noget generelt om populationer eller sto
fomsætning i naturen og finde mere eller
mindre alment gyldige principper, og sy
stematikerens formål er ultimativt at re
konstruere alle levende organismers ind
byrdes slægtskab.
Naturhistorie betragtes ofte som "ama
tørbiologi". Historisk set er dette naturlig
vis rigtigt i den forstand at forskning som
lønarbejde er et relativt nyt fænomen. Så
vel Darwin og - for at tage et mere lokalt
eksempel - O.F. Muller (der bl.a. var den
første som gav en systematisk beskrivelse
af dyrelivet i danske og norske farvande)
var amatører i den forstand, at de var af
hængige af egne midler. Det er naturligvis
også rigtigt, at naturhistorie er den oplagte
indgangsvinkel for den biologiske interes
serede amatør (som ikke nødvendigvis la
ver amatøragtigt arbejde). Men som oven
for forklaret er der også fagbiologer der
dyrker naturhistorie som en nødvendig
komponent af og inspiration for deres ar
bejde, og dybest set er deres formål at for
klare naturhistoriske iagttagelser i en stør
re sammenhæng eller anvende dem som
eksempler på principper. Til gengæld kan
den professionelle naturhistoriker (i den
her givne definition) i mange tilfælde ikke
mere klare sig med en botaniserkasse, en
ketsjer og en lup (for nu at bruge vittig
hedstegnerens kliche-forestilling). I dag
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kræves i mange tilfælde avanceret udstyr
og teknik fra anvendelsen af elektronmi
kroskopi til molekylærbiologisk metodik.
Marinbiologi er læren om livet i havet; at
skrive om alt hvad der foregår indenfor
dette fag i dag ville kræve mindst en bog.
Nedenfor vil jeg derfor nøjes med at give et
par eksempler, der kan synes usammen
hængende og tilfældigt valgte, men som
belyser ovennævnte betragtninger over
forholdet mellem naturhistorie og anden
biologisk forskning i dag.
BIOLOGISKE SAMFUND PÅ
TIDEVANDSKLIPPER
Tidevandsklipper, som de for eksempel
kan opleves på de britiske øer eller den
franske vestkyst (og i en fattigere udgave
på vores havnemoler) udviser en stor rig
dom af arter specielt af forskellige fastsid
dende former som alger, muslinger (spe
cielt blåmuslinger), sækdyr, mosdyr, rurer
og langhalse og fritbevægelige dyr som
søstjerner, søpindsvin, snegle, skallus og
forskellige krebsdyr. Der kan leve flere
hundrede arter af makroskopiske dyr på
sådanne lokaliteter. Udover at beskrive
denne mangfoldighed (altså den naturhi
storiske del) kan man stille spørgsmål af
mere generel art, f.eks. hvorfor der er så
mange arter, eller hvad der regulerer deres
antal. Tidevandsklippers tilgængelighed
og mulighed for eksperimentel manipula
tion har gjort netop denne habitat velegnet
til at studere disse spørgsmål. Jeg bringer
dette eksempel fordi Robert T. Paine forny
ligt har skrevet en bog (Paine 1994), der re
sumerer næsten 30 års studier over emnet
og samtidig berører spørgsmålet om for
holdet mellem naturhistorie og økologi.
På tidevandsklipper konkurrerer de
fastsiddende organismer primært om
plads. De rekrutteres overvejende fra
plankton-larver, men karakteristisk er næ
sten hver kvadratcentimeter af stenene be
boet af et eller andet. De forskellige arter
har næsten alle forskellige mekanismer
hvormed de kan hæmme eller dræbe na
boindivider: Mange arter kan overvokse
andre eller de udskiller "kampstoffer" der
hæmmer eller forgifter andre individer;
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nogle rur-arter kan gro ind under andre
rur-arters skaller og vippe dem af substra
tet, o.s.v. Så spørgsmålet er hvorfor denne
hårde konkurrence om en enkelt ressource
(plads) ikke fører til at en enkelt art til sidst
monopoliserer hele overfladen.
Der er flere faktorer der gør sig gælden
de, men et enkelt væsentligt princip opda
get af R. Paine skal omtales. På tidevands
klipper langs Nordamerikas vestkyst fin
des en stor farvestrålende søstjerne Pisaster
der er næsten altædende. I en periode fjer
nede Paine systematisk samtlige søstjerner
indenfor et defineret område. Det viste sig
så, at efter et par år havde en art (en lokal
udgave af vores blåmusling) praktisk taget
overtaget hele arealet så den indbyrdes
konkurrence arterne imellem faktisk næ
sten førte til et et-artssamfund. Mekanis
men i dette er basalt den, at søstjernerne
rydder småområder (laver bare pletter) på
klipperne ved at æde specielt muslinger.
Disse bare pletter kan koloniseres af for
skellige arters larver (alt efter årstid, højde
på klipperne, o.s.v.). Med tiden genvinder
blåmuslingerne som de overlegne konkur
renter området, men i mellemtiden er der
skabt nye bare pletter hvor andre hurtigt
voksende arter altså har en chance et styk
ke tid.
Bare pletter der skyldes isskuring eller
drivtømmer har samme effekt. Den alme
ne pointe er at dyre- og plantesamfund al
drig er i ligevægt, men til hvert tidspunkt
består af en mosaik af pletter i forskellige
successionsstadier; hvis de lades helt i fred
bliver de monotone. Mangfoldigheden
kan altså øges gennem mere eller mindre
regelmæssige forstyrrelser, og lokale øde
læggelser og variation i disse forstyrrelsers
hyppighed og omfang kan føre til et helt
univers med hensyn til s ammensætning af
biologiske samfund. Dette resultat er af
mere generel betydning, f.eks. også for for
ståelse af vores (terrestriske) landskabers
plantesamfunds s ammensætning. Men en
forudsætning for dette og en del andre af
Pairres resultater var hans detaljerede na
turhistoriske kendskab til tidevands fau
naen og flora langs staten Washingtons
kyst.

Fig. l. Udbredelsen af "boblende sandstensrev" i det nordlige
Kattegat (stjerne-symboler) og
af naturgas-forekomster i Vend
syssel.
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NATURHISTORISKE OPDAGELSER I
DANSKE FARVANDE: DE BOBLENDE
REV I DET NORDLIGE KATTEGAT
Det er naturligvis enhver naturhistorikers
drøm at opdage noget, og det vil der da og
så altid være mulighed for. Men nogle op
dagelser synes mere interessante end an
dre. At opdage en ny og underlig type af
undersøisk "landskab" er ikke noget man
normalt forventer i danske farvande. Ikke
desto mindre er det hvad der skete for nog
le amatørdykkere i slutningen af firserne i
områder ved Hirsholmene i det nordlige
Kattegat: På ca IO m dybde fandtes områ
der med op til fire meter høje sandstenssøj
ler, der rager op over bunden hvorfra gas
bobler vælder op. Området var i øvrigt ka
rakteriseret af et rigt dyreliv (fig. 1-2). Det
er en anelse overdrevet at det slet ikke var
kendt: Lokale fiskere talte om "koraller" og
undgik i øvrigt områderne da deres red
skaber let bliver ødelagt der. Det har også
været kendt siden 30me at der er naturgas
(methan) under Vendsyssel (som endog er
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blevet anvendt især under krigen, men
p.g.a. af uregelmæssighed i gastrykket og
det relativt høje svovl-indhold er dette op
givet). Fiskere har også observeret at van
det nogle gange "koger" i de tilgrænsende
områder. Men at der var nogen forbindelse
med sandstensformationerne og gassen
vidste man ikke.
I de sidste fem år er fænomenet blevet
studeret ud fra mange synspunkter (Jen
sen et al. 1992). Vi ved nu at gassen er af
biologisk oprindelse (bakteriel omsætning
af organisk materiale, der formodentlig er
akkumuleret i sidste mellemistid hvilket
fremgår af C-isotopsammensætningen af
gassen). Vi ved også at sandstensdannel
sen finder sted fordi noget af methanen un
dervejs op gennem den iltfri havbund om
sættes af såkaldte sulfat-åndende bakteri
er. Derved dannes der svovlbrinte, men
processen gør også vandet mere alkalint
hvilket igen fremmer udfældning af karbo
nater, der kitter sandskomene sammen.
Sandstenssøjlerne er altså dannet nede i
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Fig. 2. Akvarel der giver et indtryk af de undersøiske sandstenssøjle-landskab (efter Jensen et al. 1992).

bunden langs de kanaler hvor gassen træn
ger op, og når de nu nogle steder stikker op
over bunden skyldes det at det omkring
liggende sand gennem de sidste tusinder
år er blevet skyllet væk af havstrømme.
Flade sandstensbænke er mere alminde
lige og kan bl.a. ses langs stranden syd for
Frederikshavn, hvor man på stille dage og
så kan se methanen boble op fra bunden.
Når methan kommer op fra bunden,
kommer den i kontakt med ilt og det ud
nyttes af såkaldte methan-oxiderende bak
terier, der er i stand til at leve af og gro på
basis af iltning af opløst methan. Svovl
brinten kan på lignende vis omsættes af så
kaldte svovlbakterier (se også nedenfor).
Og det er naturligt at spørge hvad denne
produktion af bakterier betyder for de hø
jere organismer i disse områder. Spørgs
målet er måske specielt oplagt fordi man
(for ca 15 år siden) har fundet, at opvæld af
svovlbrinte og methan-holdigt vand visse
steder i dybhavet er basis for produktio1 14

nen af ovennævnte typer af bakterier, der
igen udgør basis for fødekæder og eksi
stensen af specielle dyresamfund. Nogle af
dyrene lever endog i symbiose med spe
cielt svovlbrinte-iltende bakterier som dy
rene så kan leve af. Med hensyn til de bob
lende rev i Kattegat har nøje undersøgelser
vist at methan- og svovlbrinteoxiderende
bakterier faktisk indgår i fødekæderne (og
der er også i sedimentet fundet nogle orme
med symbiontiske svovlbakterier), men at
dette kvantitativt er af ringe betydning
s ammenlignet med produktionen af fy
toplankton og af fastsiddende alger. Områ
dernes rige dyre liv beror først og frem
mest på at sandstensformationerne frem
byder overflader for fastsiddende dyr og
alger og fordi søjlerne yder beskyttelse
mod fiskeri. Nogle af områderne med
sandstenssøjler er i øvrigt nu blevet frede
de for erhvervsmæssig udnyttelse eller
ødelæggende virksomhed, men er tilgæn
geligt for forskning og for sportsdykkere.

NATURHISTORIE UNDER
MIKROSKOPET
Gennem de sidste par årtier har det vist sig
at mikroorganismer, specielt bakterier,
men også encellede eukaryote organismer
( protozoer eller "encellede dyr") spiller en
langt større rolle i havets biologiske stof
omsætning end man tidligere mente. Dette
gælder for de åbne vandmasser såvel som
for havbundens sedimenter. Det eksempel
jeg vil nævne er specielt ved at det repræ
senterer et af de få tilfælde, hvor bakterier
er synlige med det blotte øjne. De fleste har
sikkert på bunden af havne eller på lavt
vand i fjorde og vige observeret hvide be
lægninger på havbunden. De associeres al
mindeligvis og for så vidt korrekt med en
stor tilførsel af organisk stof, og det er da
også rigtigt at menneskeskabt forurening
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kan øge deres udbredelse; populært kaldes
fænomenet "ligklæde" (fig. 3). Men det er
uretfærdigt, for dels er det et naturligt fæ
nomen der altid har eksisteret, og dels fore
kommer det i store dele af den øvrige hav
bund blot nogle få mm eller cm under dens
overflade.
Fænomenet beror på at der nede i hav
bunden (nogle gange blot få mm under
overfladen) er iltfrit Organisk materiale
nedbrydes anaerobt (uden ilt) af en række
forskellige typer af bakterier og et væsent
ligst slutprodukt af disse processer er
svovlbrinte. Når svovlbrinte diffunderer
opad mod overfladen og kommer i kontakt
med ilt vil svovlbakterier kunne ilte svovl
brinten til svovl (bakterierne forekommer
kridhvide fordi de indeholder svovlkorn)
og videre til sulfat.
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Fig. 3. Til venstre et "ligklæde" fotograferet på ca 0.5 m dybde i Nivå Bugt, ålegræsbladene er ca 0.5 cm bre
de. Til højre samme forstørret (målestok: 0.5 mm). De spagetti-lignende hvide tråde er en svovlbakterie
(Beggiatoa); enkelte svovlkom kan ses inde i cellerne. De hvide prikker der ses her og der på fotografiet er en
anden svovlbakterie (Thiovulum).
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For så vidt kan (og har) man simpelthen
studeret dette mikrobielle system ud fra
dets totale stofskifte (hvor meget ilt det
bruger og hvor meget svovlbrinte der om
sættes o.s.v.) og dette kan være tilstrække
ligt f.eks. i forbindelse med studier over
iltsvind i bundvandet o.lign. Men et "na
turhistorisk" studium af systemet er uma
gen værd, har vist sig rigt på opdagelser og
er i virkeligheden også en nødvendighed
for at opnå en fuld forståelse af dette øko
logiske system. Mikroskopet afslører en
stor artsrigdom af mikroorganismer og
komplicerede zoneringsmønstre; protozo
er kan identificeres direkte mikroskopisk
og ca 100 arter optræder i disse bakterie
måtter. Bakterier kan oftest ikke bestem
mes blot på deres udseende, men forskel
lige biokemiske metoder (og deriblandt
molekylærbiologiske teknikker der kan
mærke og synliggøre enkelte celler som
hører til bestemte typer af bakterier) afslø
rer også her en stor mangfoldighed. Om
vendt har denne naturhistoriske tilgang til
mikroorganismer i naturen afsløret nye
former for bakterielt stofskifte og for prin
cipielt nye typer af mikroorganismer hvil
ket har haft betydning indenfor flere andre
af biologiens grene. Den moderne mikro
bielle økologi gennemgår således i dag en
slags "naturhistorisk storhedstid", der næ
sten kun kan sammenlignes med de første
ekspeditioner der nåede til hidtil ukendte
områder i eksotiske lande.
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KONKLUSION
Ovenstående eksempler har vist, håber jeg,
at naturhistorie er og forbliver en væsent
lig del af biologi. Det er stadigt muligt, ale
ne gennem et grundigt naturhistorisk
kendskab evt. i forbindelse med simple
eksperimentelle manipulationer at opnå
væsentlige generelle bidrag til økologisk
forståelse. I andre tilfælde kræver den na
turhistoriske tilgang til verden nu også ad
gang til et moderne laboratoriums kompli
cerede apparatur og teknik, men naturhi
storie forbliver en væsentlig inspirations
kilde for al slags biologi.
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De naturhistoriske museer
Anders Holm Joensen
Naturhistorisk Museum, Universitetsparken.
8000 Århus C

Begrebet museum er et af de mest rumme
lige inden for dansk kultur og er i den al
mene opfattelse ikke forbeholdt de offent
ligt støttede museer, som er omfattet af
museumsloven og lignende lovgivning.
Spektret af museer og museumslignen
de institutioner i Danmark er meget bredt,
især inden for naturhistorie. Det spænder
fra store offentlige universitetsmuseer til
ganske små private udstillinger. For man
ge omfatter museumsbegrebet også de
små landskabsudstillinger og store be
søgs- og oplevelsescentre. Nært beslægtet
med naturhistoriske museer er akvarier,
terrarier og zoologiske haver.
STATSLIGE OG STATSSTØTTEDE
MUSEER
Denne artikel vil især beskæftige sig med
de statslige og statsstøttede museer, som
over for samfundet skal løse en række sær
lige opgaver. De hører dels under Køben
havns Universitet og dels under Kulturmi
nisteriets museumslov, som sidst blev revi
deret i 1990, og som foruden naturhisto
riske museer omfatter kulturhistoriske
museer og kunstmuseer, i alt godt 150 mu
seer.
Museumslovens formål er at sikre Dan
marks kulturarv (og naturarv) og at frem
me museernes virke og samarbejde. Muse
erne er samfundets hukommelse, hvad an
går genstande fra natur, kultur og kunst, li
gesom biblioteker og arkiver er vor fælles
hukommelse, hvad angår bøger, doku
menter m.v.
Museernes lovbundne opgaver omfatter
indsamling, registrering, bevaring, forsk
ning og formidling. Mere populært ud
trykt skal museerne samle og bevare - for
ske og forklare.
Løsning af disse opgaver er forudsæt
ningen for at museerne kan få statsstøtte,
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som især er tiltænkt regionale, nationale og
internationale opgaver. Kommunale til
skud går især til udstillingsvirksomhed og
anden formidling, der mest henvender sig
til lokalsamfundet og turister.
Danmark har kun en halv snes statslige
og statsstøttede naturhistoriske museer, og
antallet er siden 1940 kun vokset med et
museum pr. årti. Antallet af kulturhistori
ske museer og kunstmuseer er vokset me
get mere.
MUSEERNES SAMARBEnJE
De natur-, kultur- og kunsthistoriske mu
seers indbyrdes samarbejde organiseres
regionalt igennem amtsmuseumsrådene,
hvis medlemmer er de statslige og stats
støttede museer. Andre museumslignende
institutioner kan være associerede hertil.
Det nationale samarbejde sker især igen
nem Statens Museumsnævn, hvis med
lemmer vælges af de forskellige museums
kategorier. Naturhistorie er repræsenteret
med en fra de københavnske centralmuse
er og en fra de andre statsstøttede naturhi
storiske museer. Et vigtigt samarbejdsor
gan er desuden "Foreningen af danske na
turvidenskabelige museer".
UNIVERSITETSMUSEERNE I
KØBENHAVN
Danmarks tre største naturhistoriske mu
seer er universitetsmuseerne i København
under Undervisningsministeriet (central
museerne): Geologisk Museum (oprettet i
1770), Botanisk Museum/ Botanisk Have
(oprettet i 1779) og Zoologisk Museum
(oprettet i 1865). De spiller en central rolle
m.h.t. indsamling og bevaring af naturhi
storiske genstande både nationalt og inter
nationalt.
Med tilsammen mere end 50 forskerstil
linger, mange universitetsstuderende, vo117

lontører og museumsfaglige teknikere
dækker deres forskningsområder og sam
linger meget bredt. Desuden har de store
udstillinger og en meget bred formidling.
Nationalmuseet, Statens Museum for
Kunst og de tre naturhistoriske centralmu
seer var oprindelig baseret på genstande
fra Det Kongelige Kunstkammer og en
række private samlinger. Der er siden ind
samlet mangt og meget herhjemme, og
centralmuseerne rummer unike samlinger
fra en lang række udlands-ekspeditioner
helt op til vor tid.
MUSEER OG SAMLINGER OMKRING
AARHUS UNIVERSITET
Naturhistorisk Museum i Århus (oprettet
1921) er en selvejende institution med nært
samarbejde med Biologisk Institut ved
Aarhus Universitet. Samlingerne er især
zoologiske med speciale inden for udvalg
te dyregrupper. En del af udstillingerne er
økologisk betonet, og formidlingen er
bred. Museet har 7-8 forskere og flere an
dre museumsfaglige medarbejdere. Biolo
gisk Institut ved Aarhus Universitet har et

stort herbarium og væksthuse oprettet i
1960-erne i tilknytning til kommunens bo
taniske have. Også Geologisk Institut har
en stor studiesamling. Med tilknytning til
universitetet indviedes i 1994 Steno Muse
et med et planetarium og samlinger fra det
tidligere Videnskabshistoriske Museum
og det Medicinsk Historiske Museum.
DE MINDRE NATURHISTORISKE
MUSEER UNDER MUSEUMSLOVEN
Museumsloven omfatter fire mindre muse
er, hver med sit faglige speciale: Dansk Jagt
og Skovbrugsmuseum i Hørsholm blev op
rettet 1942 som et natur- og kulturhistorisk
museum. - Zoologisk Museum i Svendborg
blev oprettet 1935 med samlinger af danske
dyr i fortid og nutid. - Midtsønderjyllands
Museum i Gram blev oprettet 1972 med
speciale i de lokale rniocæne leraflejringer
og deres fossiler. - Fur Museum blev opret
tet 1954 med speciale i moleret og dets fossi
ler, og museet har også en kulturhistorisk
afdeling. Hvert af disse museer har kun en
naturvidenskabelig medarbejder og meget
få andre medarbejdere.

Fig l. Danmarkshallen. Naturhistorisk Museum, Århus.
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NORDSØENS KULTUR-OG
NATURHISTORIE
To kulturhistoriske museer, nemlig Fiske
ri- og Søfartsmuseet - Saltvandsakvariet i
Esbjerg (oprettet 1962) og Nordsømuseet i
Hirtshals (oprettet 1984) har kulturforhold
omkring Nordsøen som hovedemne. Beg
ge museer har desuden saltvandsakvarier
og sælarier som vigtige attraktioner. I Es
bjerg foregår naturhistorisk forskning og
indsamling vedr. Vadehavets miljø og hav
pattedyr.
MINIMUSEER OG
LANDSKABSUDSTILLINGER
Omkring 1970 etablerede Naturhistorisk
Museum i Århus i samarbejde med fred
ningsmyndigheder minimuseer på Mols,
Rømø og ved Nr. Lyngvig Fyr. Med gen
stande, plancher, fotos og tekster fortaltes
om lokalområdets natur. Ideen bredte sig. I
de sidste årtier er der oprettet mange land
skabsudstillinger, de fleste har både natur
historisk og kulturhistorisk indhold og er
teknisk og pædagogisk set af høj standard.
Initiativtagerne har f.eks. været museer,
Miljøministeriet og lokale fredningsmyn
digheder og naturforeninger. I 1985 var der
i Danmark ca. 35 landskabsudstillinger, og
siden er mange flere kommet til.
STORE BESØGSCENTRE
I 1993 blev de zoologiske haver i Køben
havn, Ålborg, Odense og Givskud og
akvarierne i Charlottenlund og Helsingør
suppleret med to store naturhistoriske be
søgscentre, nemlig Kattegatcentret i Gre
naa, hvis udstillinger omfatter levende tro
piske hajer og Kattegats dyreliv og miljø,
og AQUA Ferskvandsakvarium & Muse
um i Silkeborg, som har levende fersk
vandsdyr og udstillinger.
NATURHISTORISKE UDSTILLINGER
Udstillinger er landskabsudstillingernes
og besøgscentrenes virkeområde. Også for
de statslige og statsstøttede museer er ud
stillinger et vigtigt aktiv, men museerne
dækker desuden en række andre funktio
ner. For publikum er udstillingerne selv
sagt den synligste funktion: I 1993 havde

Fig 2. Børn og akvarium. Museerne supplerer sko
lerne.

de statslige og statsstøttede naturhistori
ske museer knap 400.000 besøgende. De
nævnte museer i Esbjerg og Hirtshals hav
de tilsammen næsten 500.000 gæster. Zoo
logiske haver og akvarier havde over
2.000.000 gæster, hvortil kommer nogle
hundrede tusinde gæster på Kattegatcen
tret og AQUA. De små minimuseer og
landskabsudstillinger besøges formentlig
af flere hundrede tusinde gæster årligt.
Naturhistoriske museers og andre natur
udstillingers samlede årlige besøgstal er
således mindst 4 mio. Statslige og statsstøt
tede kulturhistoriske museer og kunstmu
seer har omkring 10 mio. besøgende årligt.
Antallet af naturhistoriske udstillinger
og antallet af besøgende er i de senere år
vokset meget. Øget fritid og turisme og en
voksende folkelig interesse for naturens
mangfoldighed og aktuelle miljø- og na119

tur-samfunds-spørgsmål er baggrunden
for denne udvikling. Væksten i besøgstal
har dog kun i ringe grad kunnet ses på de
statslige og statsstøttede egentlige museer.
Til trods for, at de har det største og mest
varierede udbud af naturhistoriske gen
stande, og at de bruger store ressourcer på
fornyelser og moderniseringer af varige
udstillinger og på aktuelle særudstillinger.
UDDANNELSE OG ANDRE
FORMITDL�GSOPGAVER
Især de store naturhistoriske museer er
vigtige led i uddannelsen af forskere. Mu
seernes tilbud til skoler spiller også en sta
dig større rolle.
Naturhistorieundervisningen i det of
fentlige skolevæsen har været stærkt vi
gende, og både de egentlige museer og
mange andre udstillingscentre har meget
aktive skoletjenester, hvor klasser undervi
ses i de sider af naturvidenskab, som blev
reduceret i skolernes skema.
Skolematerialer og mange andre typer
publikationer udgives på museerne i sta
digt voksende mængde. Museerne får og
så flere og flere forespørgsler om faglige
emner fra myndigheder, undervisere, mas
semedier og private. F.eks. får Naturhisto
risk Museum i Århus årligt flere tusinde
forespørgsler, blot et eksempel på, hvor
dan museerne mere og mere yder samfun
det service.
MUSEERNES VIDENSKABELIGE
SAMLINGER
Foruden udstillinger har de statslige og
statsstøttede naturhistoriske museer store
videnskabelige studiesarnlinger, som kan
benyttes af forskere fra ind- og udland og
af andre interesserede.
De videnskabelige samlinger baseres bå
de på forskeres indsamlinger og på gaver
fra private, bl.a. som resultat af et nært
samarbejde med naturhistoriske forenin
ger. I de senere år er indsamling af f.eks.
sårbare og truede dyr standset, men eksi
sterende privatsamlinger tilbydes ofte mu
seerne, der som de eneste har mulighed for
at bevare det ofte uerstattelige materiale. I
tidens løb er mange private samlinger og
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skolesamlinger med værdifuldt materiale
gået tabt, fordi man ikke var opmærksom
på behovet for professionelt bevaringsar
bejde.
Tilvæksten til de naturhistoriske muse
ers samlinger har i de senere år været me
get stor. Generelt har museerne i dag dog
for små ressourcer til det nødvendige be
varingsarbejde, og pladsen er trang i man
ge magasiner.
D ANEKRÆ - ET NYT BEGREB I
MUSEUMSLOVEN
Som en pendent til den gamle lov om sta
tens ejendomsret til kulturhistoriske unika
(danefæ), blev i museumsloven i 1990 ind
ført en ny vigtig bestemmelse: Fund i Dan
mark af botaniske eller zoologiske fossiler
eller subfossiler eller geologiske genstande
af enestående videnskabelig eller udstil
lingsmæssig værdi skal tilbydes staten,
dvs. et statsligt eller statsstøttet naturvi
denskabeligt museum. Såfremt genstan
den ønskes erhvervet, modtager finderen
en godtgørelse.
Selv om mange genstande stadig foræ
res til museerne, har det i de senere år vist
sig nødvendigt at kunne sikre helt enestå
ende fund for samfundet. Den nye s.k. da
nekræ-paragraf har i sine første fem virke
år tilført museerne henved 100 værdifulde
genstande, især fossiler fra tertiær.
For meget sjældne nulevende dyr og
planter er håndtering begrænset af nogle
bestemmelser om konservering og trans
port over landegrænser. Men der er ingen
lovkrav om, at sådanne sjældenheder skal
tilfalde de offentlige museer. Behovet for,
at præparater af meget sjældne nulevende
arter med lov sikres på de naturhistoriske
museer, vil vokse i de kommende år.
MUSEUMSFORSKNING I
FORANDRING
Forskning er en meget vigtig del af de
statslige og statsstøttede naturhistoriske
museers opgaver, og den får mere og mere
international karakter. Den traditionelle
museumsforskning, der f.eks. inden for
zoologi omfatter systematik, taxonorni,
evolution og faunistik, har stadig en frem-

trædende plads på de største museer, som
har store og internationalt set enestående
samlinger og forskningstraditioner.
Men udviklingen går også i mange an
dre retninger, f.eks. tværfaglige studier
med relationer til f.eks. kulturhistorie, øko
logi, fysiologi og etologi, samt aktuelle mil
jømæssige eller samfundsrelevante pro
blemer.
I dag er museernes opgaver ikke blot,
som nogle måske stadig forestiller sig, at
granske forlængst indsamlede genstande
og indsamle nye. Forskningen er i høj grad
integreret med helt andre discipliner. Der
samarbejdes mere og mere med andre fag i
ind- og udland.
FREMTIDENS NATUROVERVÅGNING
OG BIODIVERSITET
I disse år vokser samfundets forståelse for,
at naturen skal overvåges nøje, så vi kon
stant kan registrere negative og positive
tendenser i miljøet. I dette arbejde bør mu
seerne inddrages stærkt med deres enestå
ende referencesamlinger og registre og de
res nødvendige specialviden.
Også internationalt vil der fremover væ
re store udfordringer for forskningen på de
naturhistoriske museer. Resolutioner ved
taget på den internationale miljøkonferen
ce i Rio i 1992 peger på bevarelsen af størst
mulig biodiversitet på Jorden som et over
ordnet måL
Artsrigdom er et direkte udtryk for Jor
dens sundhedstilstand. Den nødvendige
forskning og overvågning er en naturlig
opgave for museerne.
Fig 3. Forside af brochure om danekræ (1995).
Foto: Ole Bang Berthelsen.

PERSPEKTIVER
Danmarks naturhistoriske museer står nu
som før over for store og voksende opga
ver. Udstillinger og andre former for for
midling prioriteres i dag meget højt. Nuti
dens informationssamfund har store for
ventninger hertil og ønsker synlige resul
tater. Og museerne bruger gerne mange
ressourcer herpå. Men museerne har også
en række andre store forpligtelser. Især de
opgaver, der knytter sig til forskning, må i
dag betegnes som stagnerende - eller reelt
vigende. Problemet er naturligvis redukti-
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Fig 4. Byræv på
Naturhistorisk
Museum, Århus,
i udstillingen om
byens natur.

on af den direkte offentlige støtte igennem
en årrække.
Den positive udvikling, som forskning
inden for naturvidenskab i øvrigt har væ
ret inde i, er nærmest gået museerne forbi.
En forestilling om, at vækst i museernes
egenindtægter og rationaliseringer kunne
kompensere for reduceret støtte til forsk
ning, har vist sig at være urealistisk. Selv
om kommuner gerne bidrager til museer
nes drift, betragter de netop forskning som
en decideret national opgave.
Det er derfor vigtigt, at staten i de kom
mende år øger støtten til forskningen på
museerne. Mest synligt er behovet på de
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små naturhistoriske museer, hvor en en
kelt naturfaglig medarbejder ikke har
mange muligheder for at fordybe sig i
forskning. Men også på de større museer er
det nødvendigt at styrke den type grund
forskning, der har gjort vore museer inter
nationalt så velanskrevne.
I forbindelse med de kommende års
strukturering af den danske museumsver
den er det også vigtigt at løse et voksende
behov for nye museer, som kan bidrage til
en bredere faglig profil og en bedre regio
nal dækning af naturhistorien i Danmark,
end vi har i dag.

Foxes, hedgehogs and modern Natural History
Michael Downes & Fritz Vollrath
Afdeling for Zoologi, Biologisk Institut
Aarhus Universitet, bygning 135
8000 Aarhus C

In the metaphor of the fox and the hedge
hog the Greek writer Archilochus tells us
how the fox knows many things while the
hedgehog knows one big thing. In modem
times real foxes seem to do well, in country
and town. Real hedgehogs cope less well in
human environments, judging from im
prints on roads. But both survive and re
produce; neither is threatened with ex
tinction. In science, too we have foxes and
hedgehogs: the generalists that know so
mething about many things and the spe
cialists that know one thing in the greatest
detail. Naturalists often fall into the first
category, and today this broad perspective
is more important than ever.

F1s. 3,.. The Ruffor Macbetes pugnu

For a long time, beginning with Aristot
le, biology was formally equated with Na
tura! History. This was a descriptive, gene
rally qualitative and often aneedatal ac
count of an animal's biology (plants rarely
valued a full-blown study). During the
18th and 19th century, studies of animal
mores and manners were still conducted in
this way - see, for example, Darwin's ac
count (in The Descent ofMan) of the behavi
our of the Ruff (Fig. l), in which he quotes
the observations of Colanel Montagu.
Such approaches, however, began to see
themselves more and more in contrast to
the disciplines of morphology, physiology,
and palaeontology. Foremost students of

(from nrehm'a ' Tbierleben '),

Fig. l. Darwin' s illustration of the Ruff. Page 553 of the Second Edition of The Descent ofMan, 1901.
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N atural History were Darwin, Wallace and
Fabre; you may add your favourite 19th
century naturalist.
20th CENTURY NATURAL HISTORY

In the last 50 years of so , Natural History
has changed. Now it is often called Orga
nisrnic Biology and sees itself in contrast to
molecular biology. Its studies are sameti
mes still descriptive although this is often
discouraged. Whether descriptive or ex
perimental , these studies are now general
ly backed by quantitative data and often
pressed into the rigid frame of a mathema
tical model. Plants are no longer as under
represented as they once were. Statistics
rules. In contrast, only forty years ago the
Nobel laureate Niko Tinbergen cheerfully
said that an experiment that requires stati
stics is a bad experiment. Nowadays one
would be hard pressed to publish in most
international journals without one or
another P<O.Ol .
Main pillars of modem Natural History
are topics like life history theory, populati
on biology, community ecology and ani
mal behaviour. Strange as it may seem, the
'Organisrnic Biology' approach is more af
ten problem-oriented rather than orga
nism-oriented, which simply means that a
scientist deals with questions and their
treatments by choosing the problem first
and then the organism that most conveni
ently provides the answer.
FROM PRIVATE TO PUBLIC
In the old days the naturalist was typically
an amateur, and studied and deseribed be
cause he (or rarely she , viz. Maria Sibylle
Merian) felt like it and thought it intere
sting for its own sake. A salary did not real
ly enter the equation, although Wallace did
it for a living , and so did others who hun
ted curiosa for collectors. In latter years
the naturalist became a professional. He
(and now more often also a she) did do it
for a living, at a seat of leaming with tea
ching obligations or at a govemment agen
cy with a brief to study the effects of x on y.
N atural History as a private pursuit had
not lost its legitimate value as an intrinsi-
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cally pleasant activity, independent of any
econornic agenda , as is shown by the huge
memberships of organisations such as the
DOF in Denmark and the RSPB in Eng
land . However, the most prominent inter
preters and presenters of N atural History
to the general public (Walt Disney, Gerald
Durrel, David Attenborough and in Den
mark, Poul Thomsen and Søren Ryge Pe
dersen) were and are professionals.
The popularity of books, films and tele
vision pragrammes about our fauna and
flora reflects some deeper implications of
what is meant by 'curiosity' about these
things. We are more than just observers of
nature , and the greatest of all studies of
Natural History, Darwin' s Origin af Species,
explained why. The empathy of hurnans
with the organisms that are their fellow
travellers on earth is based on kinship; we
are produets from the same mould, and
thus our understanding and enjoyment of
Natural History is in a fundamental way
an understanding of our own history, and
an enjoyment of our own existence. Our
happiness is directly enhanced by know
ledge of the ways and lives of animals and
plants , just as our welfare is indirectly en
hanced by such understanding.
CONTEMPORARY ISSUES
Today, N atural History once again is in the
process of changing, having assurned a
new, more urgent role. The driving force is
the rapid dete:tjioration, if not destruction,
of natural habitats , exacerbated by global
warming, wild life poaching or mass tou
rism. The variety of habitats maintains the
extraordinary variety of life forms, which
the old naturalists marvelled at (Fig. 2).
Biodiversity and its loss are pressing is
sues. We eannot stop the loss but we can at
least calleet and study befare things disap
pear. And if we have lirnited resources , as
indeed we have, where shall we place the
priorities, with the calleetion or with the
study? The collected material goes into a
cabinet, for future reference, and its DNA
goes into a vial, perhaps for future repliea
tion and reconstruction. Proponents of Ju
rassic Parkism feel that thus , and maybe
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Fig. 2. From similar !arval forms come the astonishing variety of adult forms of crustaceans such as shrimps
and barnacles.Haeckel's illustration in the Fourth Edition of The History ofCreation, 1906.
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only thus given the constraints of funding,
can we harvest the seeds of evolution,
which at present are being more and more
rapidly wasted by human development.
On the other side stand the new naturalists
voting for studies, however superficial if
detailed ones are impossible, to collect in
formation on the animals and plants about
to disappear into the wastebasket of huma
nity. This information, they argue, will at
least allow us to make some sense of the
tremendous diversity out there in nature,
will allow us to piece together bits of the
puzzle of nature and its history. They ar
gue that because the history of each bit of
nature has shaped that particular bit into
its present form we must study the animals
and plants in their natural context, not in
vials or collections. Taking them out of
their habitat and thus out of their context
means losing information. And since littie
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information is better than none, they ar
gue, one should go out and study and de
scribe before collecting. And hey presto,
we are back with the naturalist observers
and collectors of old, only now the obser
vations are treasured as potentially irrepla
ceable knowledge, and the collections are
now also valued for their resource implica
tions rather than an ideal or resale value.
It is apparent that modem students of
natural history have to be more sophistica
ted than their forebears in their approach.
Times have changed and with it the scienti
fic methods, whether we like it or not. But
in collaboration with scientists from other
areas of expertise the new naturalist
should always assume and defend his or
her role as first among equals, for that is
the prerogative of a generalist working
with specialists.

Naturhistorie og strategisk miljøplanlægning
Hans Løkke
Afdeling for Terrestrisk Økologi
DMU, Postboks 314
8600 Silkeborg

STØV OG NATURHISTORIE
Når jeg hører ordet "naturhistorie" ser jeg
for mig solen, som falder ind gennem vin
duerne i naturhistorielokalet og får støvet i
luften til at glimte. Der lugter af formalin. I
glasmontrene står de udstoppede fugle og
pattedyr, stivnet i en karakteristisk positur.
På den sorte tavle hænger en planche med
et delvis obduceret kadaver. Læreren sid
der med sin pegepind bag katederet. I den
lukkede bog på pulten er der en tegning af
en springende hare, og bag den følger side
på side med Danmarks fauna og flora. Det
drejer sig om udenadslæren i den danske
folkeskole i 1950'erne. Hvem bliver hørt,
hvem bliver det næste offer, som skal dyste
på paratviden?

Vi lærte lektien. Vi fik dengang kodet na
turens historie ind, så noget sad temmelig
fast. Løsrevne brokker, men alligevel i en
struktureret mosaik. "Skumcikaden er et
lille insekt, der er i familie med tægerne.
Larven sidder på grønne planter i en klat
skum, som den selv har udskilt, og som be
skytter den imod andre dyr". I dag har man
forladt den golde udenadslæren. Faget na
turhistorie eksisterer ikke længere. Men
skolebørn kan være så heldige at have en
inspirerende biologilærer, som vækker de
res nysgerrighed, indfører dem i naturens
mysterier og fylder dem med spontan vi
den, så de oplever og lærer deres omgiven
de natur med dens planter, dyr og minera
ler at kende.
Fig. l. Skumcikader, hvis nym
fer danner det karakteristiske
"gøgespyt", vil måske kunne
anvendes som indikatorer for
miljøkvaliteten i et terrestrisk
overvågningsprogram.
Foto: BIOFOTO.
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DEN TVÆRFAGLIGE VINKEL
Egentlig var naturhistorien læren om natu
rens udvikling, idet den bredt omfattede
astronomi, geologi, mineralogi, botanik,
zoologi og alt naturligt i øvrigt, som har
"en historie", dvs. en udvikling i tiden. Se
nere betegnede begrebet naturhistorie,
specielt dyrenes udviklingslære og beskri
velse, dvs. zoologien.
Hverken i gymnasiet eller på universitet
dyrker man længere naturhistorien som
selvstændigt fag. Det er der gode grunde
til. Den eksplosive vækst i viden kræver
specialisering, som bliver mere og mere
snæver. Men det har den omkostning, at
kun meget få studerende lærer arterne at
kende ud over deres eget snævre felt. Og
værre er det gået med den tværvidenska
belige viden. Botanikerne er som regel
blanke i zoologi og omvendt. Geologi og
mineralogi er kun for specialister. Den
snævre specialviden smitter af på under
visningen i gymnasiet og folkeskolen. Det
nye fag "natur l teknik" i folkeskolen råder
dog lidt bod herpå ved bl.a. at fremme ele
vernes glæde ved at beskæftige sig med
planter og dyr, deres livsbetingelser, leve
steder, tilpasning og indbyrdes samspil
samt naturens mangfoldighed.
Nogle af de arter, der blev fortalt om i
naturhistorietimerne i 1950'erne, er i dag
truede. Deres levesteder er reduceret i om
fang og antal eller deres fødegrundlag er
delvis forsvundet. Det intensive, industri
elle jordbrug, som ikke levner megen plads
til "vilde" dyr og planter, er til stadighed
tilpasset de gældende støtteordninger.
Landbrugets produktionsmæssige ratio
nale hænger nøje sammen med udviklin
gen i det øvrige industrielle samfund. Men
biotopstrukturen og miljøkvaliteten af det
dyrkede land og vore skove er i stadig for
andring. Intensiveringen af det dyrkede
land afløses nu af braklægning af store are
aler og måske i nogen udstrækning af øko
logiske agerbrug. Flersidig og naturnær
skovdrift er nye tiltag i skovbruget, som er
mere miljøvenlige. Disse ændringer og be
slutningen om at fordoble skovarealet vil
utvivlsomt få dramatisk betydning for ud
viklingen af Danmarks flora og fauna.
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MINISTERIELLE STRATEGIER
Denne udvikling med tiden skabes af sarn
fundet og kan påvirkes ved politiske be
slutninger. Set i det store perspektiv med
virker de menneskeskabte ændringer af at
mosfærens sammensætning til ændringer i
det globale og det lokale klima, hvilket
igen ændrer betingelserne for jordens øko
systemer og deres udvikling og artssam
mensætning. Forureningen af søer og have
ændrer plante- og dyresamfundene, idet
de mest følsomme arter forsvinder fra de
forurenede områder. Udledningen af ge
notoksiske stoffer i havene og udslippet til
luften kan medvirke til ændringer af geno
typerne hos mikroorganismer, planter og
dyr. Andre stoffer ændrer hormonbalan
cerne hos fugle, sæler og andre pattedyr.
Luftforureningen favoriserer fænotyper af
insekter, som er tilpasset tilsmudsede om
givelser.
Kulturplanter,
"prydplanter",
"ukrudt", insekter, fisk, pattedyr og mikro
organismer spredes effektivt over hele klo
den af mennesket, og i mange tilfælde op
står hybrider.
I Miljø- og Energiministeriet arbejdes
med at gennemføre strategisk miljøplan
lægning. Det indebærer, at der etableres et
sammenhængende system for en overord
net økologisk planlægning, der i ligevægt
med den økonomiske planlægning skal
udgøre det strategiske grundlag for de po
litiske og økonomiske beslutninger. Så
danne beslutninger tages fx inden for FN' s
Rio-konvention om biodiversitet og be
skyttelse af atmosfæren. Nationalt kan
nævnes beslutninger om bro- og vej anlæg,
landbrugspolitik, affaldspolitik og skov
politik.
VIDENOPBYGNING I DMU
I DMU skabes en del af den viden, som er
grundlaget for de politiske beslutninger på
miljøområdet. Det sker i en erkendelse af,
at miljøtilstanden har tæt sammenhæng
med samfundets økonomiske aktiviteter,
produktionsstruktur og teknologianven
delse. Demografiske og sociologiske for
hold har indflydelse på miljøbelastningen
gennem efterspørgsel, forbrugsmønster,
adfærd og vaner. Grundlaget for den stra-

tegiske miljøplanlægning ligger i DMU i
de faglige, naturvidenskabelige afdelinger.
I DMU samles specialiseret viden, her
under naturhistorisk viden, så den kan
nyttiggøres og danne grundlag for mil
jøpolitikken i Danmark og i Europa. Som
sektorforskningsinstitution udfører DMU
forskning, overvågning og rådgivning.
Opgaverne involverer groft set tre katego
rier af videnskabelige medarbejdere:
- Systemanalytikere med et udgangs
punkt i socioøkonomi eller matematisk
modellering
- Naturvidenskabelige forskere med et
tværvidenskabeligt overblik
- N atmvidenskabelige forskere med et
dyberegående speciale
Inden for den sidste gruppe hører bl.a. de
forskere, som beskæftiger sig med fugle og
pattedyr, især i forbindelse med jagt. Der
fokuseres her på bestandsregulerende fak
torer, effekter af menneskelige aktiviteter
på vandfuglebestande samt habitatpræfe
rens og bestandenes udnyttelse af forskel-

lige landskabselementer. Disse opgaver er
i høj grad baseret på den klassiske "natur
historiske" indfaldsvinkel.
Som et andet eksempel kan nævnes
agerlandsforskningen, hvor anvendelsen
af bekæmpelsesmidler, braklægning, af
grødevalg og andre former for dyrknings
praksis påvirker biodiversiteten og vigtige
karakterarter i agerlandet, fx lærken eller
haren. En karakterfugl for det dyrkede
land som lærken har vanskeligt ved at fou
ragere i de moderne tætte kornafgrøder,
hvor den ikke kan lande. I stedet har den
fundet på at benytte sprøjtesporene i mar
kerne, hvorfra den har god adgang til føde
udbuddet. Fødeudbuddet er på den anden
side også påvirket af pesticidbehandlingen
og af klimaet, jordbehandlingen og andre
dyrkningsforhold.
JORD OG MERE VIDEN
Agerlandsforskningen er baseret på en
økologisk indfaldsvinkel og blev startet i
midten af firserne som undersøgelser af
den økologiske effekt af sprøjtefri randzo-

Fig. 2. Nogle af de arter, der blev fortalt om i naturhistorietimerne i 1950'erne, er i dag reduceret i antal eller
er truede. Foto: BIOFOTO.
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ner omkring markerne. På det tidspunkt
var den naturhistoriske interesse for ager
landets flora og fauna endnu meget be
grænset på trods af dramatiske ændringer
i landbrugets dyrkningspraksis. Det viste
sig, at de basale naturhistoriske oplysnin
ger om mange af agerlandets arter af hvir
velløse dyr var for utilstrækkelige til at
kunne gennemføre den overordnede ana
lyse af agerlandets økosystemer. Der er se
nere påbegyndt forskning på området in
den for pesticidforskningsprogrammerne
og i Det strategiske Miljøforskningspro
gram, hvor bl.a. DMU og universiteterne i
Arhus og København deltager.
I DMU's arbejde med at fastsætte jord
kvalitetskriterier og tålegrænser for på
virkningen af terrestriske økosystemer er
det afgørende at beskrive det komplicere
de samspil mellem jordlevende organis
mer og deres miljø under indvirkning af
kemiske stoffer. Det gælder ligeledes sam
spillet med mikroorganismer og mycorrhi
za. Vor nuværende viden om mange jord
levende dyrs naturhistorie, og hvorledes
de oplever og færdes i et forurenet miljø, er
stadig ufuldstændigt.
Som et centralt emne står spørgsmålet
om miljøfremmede kemiske stoffers biotil
gængelighed for organismer. Der er brug
for fundamental, tværdisciplinær naturhi
storisk viden om samspillet mellem det
abiotiske og det biotiske miljø for at kunne
forklare, hvorledes kemiske stoffers bin-
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ding i jorden, nedbrydning og mobilitet
både i tid og rum har betydning for ekspo
neringen af planter, dyr og mikroorganis
mer ud fra kendskab til arternes livshisto
rie og adfærd.
ØKOHISTORIE OG FREMTIDEN
N aturhistorie som selvstændig disciplin er
måske forældet i dag. Imidlertid er der
brug for naturhistoriens oprindelige tvær
disciplinære, deskriptive overblik, som
dækker både plante- dyre- og mineralri
get. I en verden i miljømæssig global foran
dring er der ligeledes brug for naturhisto
riens beskrivelse af naturens historiske,
tidsmæssige udvikling. Det kunne være
aktuelt inden for et nyt fagområde "øko
historie", hvis konturer så småt er ved at
tegne sig: her kan geologer, geobotanikere,
klimatologer, miljøkemikere, zoologer, ar
kæologer, historikere m.fl. mødes for at
klarlægge de menneskeskabte og de natur
lige bidrag til naturens og miljøets udvik
ling. Sidst, men ikke mindst er der brug for
forskere, som kan deres fundamentale "na
turhistorie" på fingrene - så får vi et langt
bedre grundlag i vort forsøg på at gennem
føre en strategisk miljøplanlægning i Dan
mark.
Skumcikaderne er upåagtede insekter,
som i øvrigt er tilfældigt valgt som eksem
pel. Måske vil de kunne anvendes som in
dikatorer for miljøkvaliteten i et fremtidigt
overvågningsprogram?
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