
NATURENS RØDDER 

af Anette Vandsø 

Anette Vandsø er lektor i Æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Hun forsker i den materielle omverden, som vi ofte 
ikke lægger mærke til, især lyd og planter, samt hvorledes kunsten kan nuancere det forhold. Herunder forsker hun også 
i klimaforandringer som et kulturelt og æstetisk fænomen, senest i regi af forskningsprojektet The Garden: Aesthetic 
Reconfigurations of Nature lavet i samarbejde med ARoS Aarhus Kunstmuseum. 

Kvadratrødder har altid forekommet mig at være et mystisk fænomen. På den ene side er 
kvadratrødder meget enkle: Kvadratroden af et tal er jo bare dén værdi, som ganget med sig selv 
giver tallet. Kvadratroden af fire er således to. Og kvadratroden af et er et. Men på den anden side 
er de utroligt komplicerede! For så snart vi udvider øvelsen til at inkludere andre tal, opstår der 
problemer. For eksempel lader kvadratroden af to sig ikke så enkelt regne ud i hovedet. Problemet 
vedrører ikke blot regneartens praksis, men også dens grundlæggende idé eller spørgsmål: Hvad vil 
det overhovedet sige, at et kvadrat har en rod? 

På samme måde synes spørgsmålet om, hvad natur er at blive besværligt, så snart vi bevæger os fra 
de nemme svar til det mere almene. Nemmest er det vel bare at pege og sige, at naturen er det dér – 
blomsten, træet, landskabet – derude. Langt sværere bliver det, når vi forsøger at almengøre 
definitionen. For lige så upræcist som den pegende finger er, er netop vores definition af begrebet 
natur. Natur kan således betyde alt og referere til alt det, vi også kalder materie eller alt stof. Det er 
det, natur i ordet naturvidenskaberne refererer til.  

Men natur kan også betyde det modsatte af kultur. Det, vi ikke har skabt, som er selvskabt, lever, 
vokser og er grønt. Dog kommer også dén begrebsdefinition hurtigt til kort, når vi efterprøver den. 
For er græsplænen natur? Jovist, græsset vokser. Det er ikke os, der vokser det frem, men omvendt 
er græsset så indlysende en kulturplante drevet frem af os og tilmed med en meget lav artsrigdom 
omkring sig. Derfor vil man typisk klassificere græs som et kulturfænomen. Et land som Danmark 
har i det hele taget ikke mange områder, som ikke er menneskestyrede, plejet, plantet, gødet eller 
jordforandret på anden vis ved menneskehånd.  

Post-natur 

Idéen om, at der er en “vild” natur “derude” er yderligere udfordret af klimakrisen og alle de andre 
store miljømæssige katastrofer, der vokser med eksponentiel kraft overalt omkring os. Lokale 
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dyrebestande forsvinder, og hele dyrearter uddør med en hast, som ikke er set før. Der kommer hele 
tiden nye vidnesbyrd om omfanget af den forurening med plastik og nukleare stoffer, som vi ikke 
synes at kunne bremse. Således er Tjernobylområdet stadig ikke fri for de radioaktive stoffer, der 
blev frigivet ved atomkraftulykken i 1986. Og i 2011 fik verden endnu en atomkraftulykke, denne 
gang i Fukushima i Japan med tilsvarende lange udsigter for en tilbagevenden til en “normal” natur.  

Når mennesket så gennemgribende påvirker klodens fysiske systemer, som cirkulationen af CO2 
eller klimaet, såvel som dens biologiske systemer, altså dyr og planter, ja, så er der ikke nogen 
egentlig “vild” natur tilbage i betydningen urørt af menneskehånd. Selv på bunden af 
Marianergraven, den næsten 12 kilometer dybe oceangrav mellem Asien og Australien, er der 
fundet plastik i maverne på fiskene. Flere forskere mener, at vi er overgået til en post-natur-tilstand, 
hvor vi kan tale om miljø, men ikke natur. 

Det var denne form for data, som i 2000 fik biologen Eugene Stoermer og nobelprisvinder og 
ekspert i atmosfærens kemiske sammensætning Paul Crutzen til at fremsætte den radikale tese, at 
kloden er gået ind i en ny geologisk epoke. En epoke, som geologer i al fremtid vil kunne se 
aftegninger af, hvis de graver ned i jordens geologiske lag. De vil kunne se en pludselig stigning i 
CO2, en pludselig fremkomst af fremmede stoffer, der ikke har været før, som plastik og de 
nukleare stoffer fra atomprøvesprængningerne efter Anden Verdenskrig samt en radikal forandring i 
dyrelivet.1  

De to forskere foreslog navnet Antropocæn til den nye epoke, efter ordet Anthropos, menneske. 
Siden nedsatte det geologiske verdenssamfund en kommission, The Anthropocene Working Group, 
ledt af den anerkendte geolog Jan Zalasiewicz og denne kommission konkluderede i 2016, at der er 
tiltrækkelig data, til at man må anerkende denne tidsinddeling i jordens historie.2 

Antropocæn blev en betegnelse, som både kunstnere og filosoffer og humanistiske forskere tog til 
sig, som et navn ikke blot for en ny epoke i klodens historie, men også i vores; nemlig dén epoke, 
hvor naturens historie og menneskenes historie falder sammen.3 Normalt skelner vi ellers skarpt 
imellem de to. Vores historie, altså den som står i historiebøgerne, starter med civilisationernes 
historie. Det er her, vi bliver til os som sociale væsner. Mens menneskehedens historie handler om 
os som art og dyr, og her starter historien langt tidligere. Klodens historie er noget helt tredje. Den 
bevæger sig i det, forskerne kalder deep time. En tidslighed med så lang en fortid, at den er umulig 
at sammenligne med vores lille kulturhistorie endsige vores arts historie. Alligevel må vi, hvis vi 
skal orientere os i de store klimamæssige udfordringer, vi står overfor, indse, at vi mennesker nu har 
så stor en kraft, at vi faktisk laver ændringer på den helt store temporale klinge, nemlig jordens deep 
time. Det skal vi forstå som verdenssamfund, når vi laver politikker på området, men vi skal også 
forstå det som enkeltpersoner, fordi vi skal til at ændre adfærd. For eksempel, skal vi, når vi tanker 

2



vores bil og bagefter kører i den, huske på, at benzin frigiver energi fra råolie, som blev lagret for 
millioner af år siden, og som vil ændre jorden millioner af år frem i tiden, i en fremtid hvor der 
måske ikke er mere is eller nogen mennesker. Vores lille hverdag er en begivenhed i jordens dybe 
historie, fordi vi er så mange, og fordi vi har den teknologiske virkelighed, vi har. 

Eksperimenter med sameksistenser 

Efter tesen om Antropocæn kom der en række modteser, som især korrigerede navnet: Kapitalocæn 
burde det hedde, ifølge den amerikanske miljøhistoriker og sociolog Jason Moore, fordi det ikke er 
menneskeheden, som sådan, der har skabt alle de store miljømæssige problemer.4 Det er derimod 
kapitalismen med dens vanvittige vækstidealer og dens trang til at omdanne og varegøre alt. 
Plantropocæn skulle vor tidsalder hedde ifølge den canadiske antropolog Natasha Myers, fordi det 
endelig er gået op for os mennesker i hvor høj grad, vi sameksisterer med planterne, hvis åndedrag 
sker i en perfekt synkroniseret omvendt bevægelse af vores.5 Ja, eller perfekt synkroniseret var den, 
indtil vi begyndte at udvide vores energiomsætning med maskiner, der trak vejret med damp og 
siden afbrænding af fossile brændstoffer eller endda spaltningen af atomer.  

Og netop sameksistensen med planter fylder meget i vores samtidskultur: I forstadshaverne lader 
middelklasseborgerne den perfekte græsplæne springe ud i et fuldt mælkebøtteflor som et 
adelsmærke, der beviser, at her bor en miljøbekymret borger, som gør plads til vilde planter og 
dermed de vilde bier, som ellers ikke har meget plads i de mere konventionelle friserede haver. De 
vilde planter har også fået en central rolle i den bølge, som startede som Ny Nordisk Mad, men som 
nu synes at være blevet en mere almen sankekultur. Men den vilde natur vi refererer til, når vi taler 
om de hjemmehørende planter, er “vild” i et grundlæggende menneskeforandret landskab, for et 
land som Danmark har ikke mange områder, som ikke er menneskestyrede, plejet, plantet, gødet og 
grundlæggende jordforandret.  

Det, som præger disse planteengagementer er derfor ikke et forsøg på at finde eller skabe en urørt 
plet som en form for nostalgisk hjemvenden til en paradisisk tilstand. Det er snarere netop 
engagementet, som er centralt: mødet mellem mennesker og planter i en form, som grundlæggende 
set er eksperimenterende, som en art laboratorium, hvor vi påny opdager de arter, vi sameksisterer 
med i vores haver og i vores land. Som at møde en fremmed, man ikke kender, men som man kan 
lære at kende, hvis man byder dem indenfor og gør plads til dem.  

Også i samtidskunsten har vi over de sidste 10 år set en ny “grøn” bølge af kunst slå ind over 
kunstverdenen. Gallerierne fyldes af grene, sten, jord, ofte i laboratorielignende set-ups, der netop 
bærer præg af at være et sådant eksperimenterende møde mellem mennesker og planter og alt det, 
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som kan forbinde dem: jord, vand, lys, men også ledninger, digitale teknologier og andre 
menneskeskabte konstruktioner.  

Naturens billede 

Kunsten har altid være optaget af natur, fordi vi altid har været optaget af natur. Mange af de store  
mytologier om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra, er fulde af planter, træer og haver, som er viklet 
ind i selve vores eksistens. Ask og Embla, den nordiske mytologis første mennesker, skabtes hver 
især af et træ, mens Adam og Eva, kristendommens første mennesker, blev formet af jord, Adam 
først og siden Eva af hans ribben, skabt af Gud, i en have. Med den forhistorie er det ikke så 
underligt, at landskabsbilledet, som herhjemme for alvor kom på mode i 1800-tallets romantik, ikke 
bare var smukt, men også en bølgende gestus, som pegede tilbage på selve skaberkraften. For blot 
én generation siden var standard-sofastykket i Danmark netop et sådant landskabsbillede, der stadig 
synes at være ét af vores favoritbilleder på naturen. I dag har vi andre måder at dele naturbilleder 
på, men på Instagram deler vi stadig netop dén slags landskabsbilleder, nu fotograferet spontant 
med vores telefoner, som et vidnesbyrd om, at den måde at “se” naturen på er blevet indlejret i 
vores alle sammens blik.  

Det er ikke kun kunsten, der har lært os at tænke naturen som noget, der kan begribes på afstand fra 
én position, med ét blik. Efterkrigstidens rumfart bød således ikke kun på en (gen)opdagelse af 
månen, men også af jorden. I 1972 sendte Apollo-rumskibet os nemlig dét ikoniske billede af den 
blå jordklode, the blue marble, som en genbekræftelse af den klode, vi havde brugt til at orientere 
os med siden de første globusser blev skabt i slutningen af 1400-tallet. Her er vi så altså ovre i dét 
naturbegreb som ikke er grønt, men blot refererer til hele den fysiske verden. 

I 2017 interviewede kunsthistoriker og planteantropolog Line Marie Thorsen og jeg den franske 
videnskabshistoriker Bruno Latour, en af de mest toneangivende i diskussionen af de miljømæssige 
omvæltninger, vi står midt i, for at spørge ham, hvad kunsten kan bidrage med i en klimaforstyrret 
verden. Hans svar var, at det kunstnerne kan gøre, er at forholde sig til problemstillingerne med 
deres midler og metoder. De kan blandt andet lave en bedre, mere tidssvarende repræsentation end 
for eksempel både the blue marble og forestillingen om en homogen grøn natur. En repræsentation, 
hvor vi ikke får denne illusion af, at der er ét centralperspektiv, hvorfra naturen eller kloden 
begribes. Vi ved nemlig ikke, var Latours pointe, hvor vi skal lande endnu, fordi vi står midt i denne 
omvæltning.6  

Den natur vi ser i samtidskunsten i dag, er af en grundlæggende anden art. Det er den blandt andet, 
fordi den ikke arbejder med den afstand, som er nødvendig for at naturen samler sig til et landskab 
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eller en klode. Frem for at finde dén perfekte position, hvor landskabet samler sig for blikket, synes 
kunstnerne i dag at være drevet af et ønske om at komme tættere på: At stille sig i en position, hvor 
intet er givet og intet samler sig til et hele, men hvor spørgsmålene i stedet bliver tydelige. I en tid 
hvor alt er ved at forandre sig, er det svært at vide, hvad det er, der skal stilles frem for blikket, hvis 
man vil lave et billede af naturen. Hvordan kan vi overhovedet afbilde natur i en post-natur 
tilstand?  

Én vej at gå kunne være helt at opgive naturen. At sætte sin lid til at ingeniørerne med hjælp fra 
Silicon Valley vil opfinde en teknologi, som kan redde os. Den idé er sympatisk på mange måder, 
ikke mindst vil markedet tage godt imod den type opfindelser. Men problemet er, at alle de 
miljømæssige katastrofer vi ser omkring os, netop er opstået på grund af vores forestilling om, at 
naturen er noget, vi kan have kontrol over: en ressource vi kan bruge, beregne, sætte i system og 
høste. Det er dén ide, der har fejlet, hvilket blandt andet den tyske filosof T.W. Adorno 
argumenterer for allerede i 1960erne.7 Blandt andet af den årsag mener mange, at det er en farlig vej 
at gå, blot at søge efter løsninger. I stedet må vi blive hos problemerne, som den amerikanske 
tænker Donna Haraway siger. Med en baggrund inden for både biologi, filosofi og 
videnskabshistorie argumenterer hun for, at de interartslige relationer mellem mennesker, planter og 
dyr er essentiel for vores overlevelse.8 Ja, ifølge Haraway er hele idéen om, at vi er selvberoende 
individer en del af problemet. 

Hvis vores opgave er at forstå, hvad natur er, hvis vi ikke længere kan se den på afstand, så 
indebærer det måske også, at vi skal gentænke os selv, og hvad et individ eller et subjekt er. Måske 
er naturen noget, der kun fremtræder, når vi går tæt på den, har den i hænderne eller rører ved den, 
eller observerer den med de teknologier og metoder, vi nu har til rådighed? For ja, vores samtidige 
naturomgang er uadskillelig fra det teknologiske. Den gamle gartners rive er i dag suppleret med 
NASAs satellitter, hvorfra man ser forårets komme som et registrerbart dyk i CO2-niveauerne og 
forstørrende mikroskopiske teknologier, hvormed forskerne kan genmanipulere planter eller på 
anden vis skaffe sig viden om dem.  

 

Samtidskunsten inviterer os til at undre os sammen med kunstnerne. Til at gå tæt på dét, vi før 
kendte som natur for at lære den at kende igen. Ikke ved at give os noget nyt nemt svar, men ved at 
stille os i netop dén position, hvor svarene bliver til spørgsmål. Og dét synes at være kunstens 
største og vigtigste opgave i disse år: den kan træne os i at turde stå dér, hvor vi ikke med det 
samme kan løse de kriser, der er omkring os, men i stedet nysgerrigt må bevæge os sammen med 
planter, jord, teknologier, billeder, træer i en opdagelse af både os selv og det, vi møder. På den 
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måde kan kunsten hjælpe os til at finde naturen i en post-natur-tilstand: Ved at turde stille den frem, 
give os et billede på den, men uden at reducere den til tidligere tiders billeder, som vi ville fare vild 
i i dag, fordi det ikke længere er vores verden. 

Og her ligger netop den kompleksitet, som kunsten har tilfælles med matematikken. For at vende 
tilbage til mine indledende matematik-kvababbelser: Kvadratroden af to er nemlig ikke så svært. 

Det er jo blot . Vi har netop kvadratrodstegnet, fordi det betegner et irrationelt tal, som ikke så 

enkelt lader sig tænke med den ti-fingers-logik, de flestes matematik-evner hviler på. På samme 
måde evner samtidskunsten at gøre et billede af naturen uden fejlagtigt at reducere den til noget, 
den ikke er; hverken et romantisk landskabsbillede, en blå klode, eller noget, som kan opgøres via 
statistiske modeller og regnskaber. 
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