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Botanisk Have - en ny fortælling

natursyn

museumsø
oplevelse

paradigme

bynatur

I den verden, der omgiver os, er geologi, botanik og
zoologi uadskillelige dele af samme virkelighed. Med
sammenlægningen af Geologisk Museum, Botanisk
Museum, Botanisk Have og Zoologisk Museum til et
Statens Naturhistoriske Museum rykker det nye museum således nærmere virkeligheden. Og det er værd i
den forbindelse at gøre sig overvejelser om, hvad det
indebærer.
Fra barnsben lærer vi at opdele naturen. ’Dyreriget, planteriget eller mineralriget’ hedder det i en af
vores klassiske børnelege. Naturen kan nok udstykkes stumpvis, og i de nuværende samlinger er der stor
vægt på naturens enkeltdele. Men disse enkeltdele er i
realiteten ikke funktionelle uden det store, komplekse
samspil mellem dyr og planter, som foregår i jorden,
luften og vandet.
Igennem milliarder af år har naturen udviklet raffinerede feedback-systemer. Den levende verden fungerer i et grænseløst system, Jordens økosystem, hvor
samtlige individer og omgivende substanser påvirker
og afbalancerer hinanden helt ned på atomniveau.
En af de store fortællinger for Statens Naturhistoriske Museum bliver at udfolde, hvordan alle disse dele
hænger sammen. Dette indebærer et skift i fokus fra
de mange enkelte dele til deres interaktioner og sammenhænge. Dette åbner op for en ny forståelse af naturen og menneskets indplacering heri.
Menneskets syn på naturen, sig selv og sin rolle
i sine omgivende elementer har ændret sig markant
gennem tiderne i takt med overgangene fra omstrejfende jæger-samler-samfund til fastboende agerbrugssamfund og senest til det industrialiserede samfunds
urbane bosættelser.
For det industrialiserede samfund er naturen reduceret til beherskbare, fragmenterede ressourcer, hvor

Statens Naturhistoriske Museum
skabelse

Værten hans gæst - En hvid krysanthemum - Alle tre uden ét ord
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fascinationskraft

skønhed

individ- og artsantal er underlagt menneskets udvælgelseskriterier - bevidste såvel som ubevidste.
Med Botanisk Have har Statens Naturhistoriske Museum et unikt omdrejningspunkt for sin formidling. Her
kan man direkte erfare de levende væseners samspil
igennem årstidernes vekslen.
Botaniske haver er født ud af fascinationen af den
enkelte plantes særlige karakteristika. Med dette fokus
på enkeltdelen og dissektionen frem for sammenhængen har menneskeheden ikke kun skabt en instrumental forståelse, men er hastigt i færd med at bringe sit
livsgrundlag i fare.
Kan alt dette tydeliggøres gennem en ny fortælling
om Botanisk Have? Er det her, at vi fremover kan erfare, hvordan arternes mangfoldighed virker sammen i
økosystemer? - og hvor vi vil få en chance for at erfare, hvordan disse komplekse sammenhænge rykkes fra
hinanden af klimaforandringerne og menneskets nuværende brug af kloden?
Vi vil gerne med denne besvarelse pege på nogle af
de udfordringer, muligheder og perspektiver, der ligger
for Statens Naturhistoriske Museum for at placere sig
centralt i etableringen af et nyt natursyn med en mere
helhedsorienteret forståelse af vores indplacering i naturen. Vi har kort sagt brug for en ’ny fortælling’ for at
få mennesket vel genintegreret i naturens verden. Statens Naturhistoriske Museum står således foran en stor
og spændende udfordring, med den underliggende erkendelse som bærer af den nye fortælling, at vi på lige
fod med andre væsener er del af en levende verden.

liv

Et nyt perspektiv
Nok er mennesket den dominerende art på Jorden,
men vi er underlagt de nøjagtig samme livsvilkår, som
andre levende individer. Som dybdeøkologiens fader

Er nogen mand mon - Uden pen i hånd - Månen i aften
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artsbestemmelse
evolutionsteori

Udstillingens fokus
Warwick Fox bruger i sin phd-afhandling Deep Ecology et figur-grund-billede til at illustrere, hvordan mennesket i sin selvforståelse (som figur) har sat sig uden
for naturen (baggrunden). Selv når vi i dag taler om
økologi, er der således ofte tale om, hvad Arne Næss
betegner shallow ecology, en økologi med mennesket
i en forvalter- og herskerposition, som i værste tilfælde
kan udvikle sig til en øko-fascisme - hvordan kan vi
mennesker pine mest muligt ud af en given biotop?
I dag har den grønne tankegang vundet en vis udbredelse, men der er stadig tale om fragmenterede enkeltindsatser indenfor grundlæggende ubæredygtige

Wolfgang Goethe

Charles Darwin

planternes metamorfose

Carl Gustav Linné

urplanten

Arne Næss har fastslået, er der begrænsede naturressourcer til rådighed for alle arter, og vi bliver derfor
nødt til at indordne os under naturens ligevægtsprincipper og opgive de nuværende levemåder, som truer
vores livsgrundlag.
Vi er efterhånden kommet dertil, at løsninger er
ensbetydende med teknologiske løsninger. Men miljøforfatteren Paul Hawkens påpeger, at en bevidsthedsmæssig revolution og menneskets opvågnen til en anden og langt mere deltagerpræget rolle i naturen er
fuldt så vigtig som CO2-reduktioner og udviklingen af
ny miljøteknologi.
Vi må rette op på vores natursyn og genforstå os
som en integreret del af det naturlige økosystem. Vi
må tage ved lære af oprindelige folkeslags levemåder.
Og vi må lære at lære af naturen og blive meget bedre
til at håndtere vores moderne tilværelse i overensstemmelse med naturens orden. På den baggrund kan der
etableres mere bæredygtige adfærdsmønstre. Mennesket må genvinde en følelse af at leve i naturen, selv
hvis det bor i et højhuskompleks i en millionby.

systematik
Langsomme dage - Ekkoer fanget i - Et hjørne af byen
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jordbakterier

Som mennesker synes vi ofte, at vi mennesker er det
mest interessante at beskæftige sig med. ”Who am
I?” spørger Naturhistorisk Museum i London ved de-

indendørsklima

At røre mennesket

spalteåbninger

rammevilkår. Derfor er det vigtigt at få vores økologiog bæredygtighedsbegreber præciseret og eksemplificeret som et gennemgående tema i Statens Naturhistoriske Museums udstillinger.
Vi skal fortsat lære om Linné og Darwin. Men vi
skal også have hjælp til at forstå, at den form for viden,
som de repræsenterer, er bundet i det reduktionistiske
paradigme, som står alvorligt i vejen for løsningen af
de problemer, vi i dag står overfor, med hastig nedslidning af klodens naturgrundlag, systematiske ødelæggelser af klodens grønne lunger og accelererende
klimaforandringer, som tilsammen truer med at ødelægge levevilkårene for milliarder af mennesker og en
stor del af klodens nuværende biologiske mangfoldighed. Vi har brug for nye fortællinger, som ser de store
samlinger i et nyt lys - ikke bare for at se hvor vi tog
fejl, men for at rette spørgsmålene mod, hvad vi med
vores moderne tilværelse er i færd med at gøre ved
vores livsgrundlag.
Vi skal møde forskellige forståelsesrammer og natursyn - også dem som gled ud undervejs. Måske vi
bliver sporet ind på Goethe og hans visioner om naturens sammenhænge, en totalmorfologi, hvor alle
planterigets former via metamorfosen opstår af samme
urplante. Vi kan møde Bateson og moderne systembiologi, eller Lovelock og Gaia-teorien. Først og fremmest skal vi gennem udstillingerne og hele museets
ramme have mulighed for at begejstres, at betages, at
kunne opleve den fundamentale skønhed i planteriget,
dyreriget og mineralriget.

partikelforurening
luftrensning
grønne lunger
Midt i det allergrønneste - Mit barn med sin - Allerførste tand
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shallow ecology
deep ecology

res 100 års jubilæumsudstilling - og tager derved udgangspunkt i menneskets refleksion over det at være
menneske. Spørgsmålet åbner op for utallige områder,
der kan belyse beskuerens dagligdag ud fra menneskets grundlæggende livsvilkår. Det giver eksempelvis
mulighed for at inddrage kroppens biologiske funktioner såvel som menneskets aktive rolle i økosystemet.
Information og forståelse er vigtig - og en ny forståelse bydende nødvendig. Men spar på skiltningen.
Først og fremmest må man nå den besøgende gennem at tale direkte til sanserne, vække fascinationen
og åbne for naturens iboende skønhed og fortællekraft
ved at give udstillingsobjekterne mulighed for i størst
mulig omfang at tale for sig selv.

Tavshed
”Intet har forandret menneskets natur så meget som
tabet af stilhed,” skriver filosoffen Max Picard: ”Planter
og træer minder os om den oprindelige stilhed i verden, som er gået tabt i civilisationens fremmarch.”
Den stilhed og levende skønhed, som findes i Botanisk Have, er en fin bærebølge for refleksion og formidling, og skal så vidt muligt tages med indendørs
i et kommende Statens Naturhistoriske Museum. Her
giver fusionen af de geologiske, zoologiske og botaniske enheder mulighed for at danne helhedsorienterede
miljøer, hvor man som besøgende kan gå på udforskning i udstillinger, som rummer elementer fra alle de
forskellige samlinger.
Mange naturvidenskabelige udstillinger lægger
vægt på børns fysiske udfoldelsesmuligheder og prøven-sig-frem. Det skal der stadig være plads til på udvalgte museumsarealer. Men man skal gøre sig klart,
at også børn har behov for stilfærdig fordybelse. Ved
at tage udgangspunkt i barnets iboende fascination af

Insekter spar jeres gråd - Også i himlen - Må elskende skilles
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de voksnes arbejde, er det muligt at inddrage barnet i
forskerens verden. Dette kan ske gennem barnets deltagelse i læringsrum, hvor man eksempelvis kan være
med til at undersøge naturen under mikroskop. Det
kan skabe interesse for naturvidenskabeligt arbejde og
være med til at vække børns og unges interesse for de
mere naturvidenskabeligt betonede fagområder.

arkitektens trøst
clematis
roser

Det nysgerrige menneske
Hvordan møder museet sine gæster? Og hvordan møder museets gæster her naturens fænomener? Hvad er
det for nogle situationer og betingelser, som gør os i
stand til overhovedet at tage imod?
Filosoffen Ann Kerwin har haft ganske stor gennemslagskraft med sin ’Skole i uvidenhed’, hvori hun insisterer på, at man er nødt til at gøre sig fuldstændig
klart, hvad man ikke ved, for reelt at kunne lære noget. I hvert fald er det vigtigt at kunne undre sig - at
give plads for en mulig eksistens af noget nyt. Og for
et museum som Statens Naturhistoriske Museum, som
repræsenterer et meget stort og tungt vidensområde,
er det vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan fortælle
alle alt, men må etablere fortællinger, som stimulerer
vores nysgerrighed og evne til at undres.
Helhedsperspektivet, som er den overordnede indgangsvinkel i præsentationen af naturens komponenter og processer, er sat sammen af talløse enkeltdele.
En stadig vekslen i iagttager-perspektiv mellem luppen
på de mindste dele og de store sammenhænge, giver
et omdrejningspunkt, som kan være med til at vække
beskuerens nysgerrighed.
En anden vigtig dimension i formidlingen er den
stadig sammenkobling mellem det udstillede og hverdagslivets begivenheder og situationer. Det kan for eksempel være husholdningsarbejdet i køkkenet, den

kaprifolie
træmorder

blåregn
humle
akebia
kiwi
vedbend

rådhusvin
vildvin
trompetblomst
tobakspibeplante

Krysanthemer hvidhed - Et lille øjeblik - Tøvede blomstersaksen
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lille pause i parken eller turen til arbejdet - som alle
rummer sine naturoplevelser. Denne sammenkobling
kan være med til at de oplevelser, som vi får med os
fra Statens Naturhistoriske Museum, bibringer os en ny
forståelse af verden udenfor.

morfologi

Botanisk Have - en åben zoo

flavonoider

Naturen er for mange mennesker noget, der ligger
’derude’ på landet, med bølgende kornmarker, bugtende årer, katedralhøje bøgeskove og glitrende vande.
Men naturen stopper ikke ved bygrænsen.
Hvor museets arkiver rummer et stort antal møjsommeligt indsamlede og katalogiserede, udstoppede
eller på anden måde konserverede dyr, må man ikke
glemme, at Botanisk Have faktisk er en stor åben zoo.
Dyrene er blot ikke indespærrede, men er i haven, fordi der er egnede livsbetingelser for dem.
Haven er hjem for snoge, ræve, skarve, egern, hejrer, skildpadder og en masse andre fugle, dyr og insekter. Den opmærksomme besøgende kan her opleve
dyr, som man sjældent møder andre steder i byen. Sådanne oplevelser kan være med til at skærpe sanserne
og formindske oplevelsen af afstand til naturen.
Rundt omkring i Botanisk Have finder man steder,
hvor tingene får lov at gro lidt til. Rådnende stubbe står
og sumper i vandkanten, slyngplanterne får lov næsten
at overtage værtstræerne, stammer ligger og henfalder
med kriblende konsekvenser - alt sammen er det med
til at skabe forskelligartede livsrum i den åbne zoo.
Det er derfor vigtigt, at der ikke luges alt for grundigt
ud med lugejern og beskæresaks, hvis en mangfoldig
bynatur skal eksistere - naturen skal have lov til at udfolde sig som natur.
Botanisk Have er en del af det parkbånd, som viseligt blev oprettet, da København i midten af 1800-tal-

succession
aminosyrer
Pæonens knop bristende - Udånder en regnbue
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let opgav sin befæstning. Med lidt god vilje kan man
stadig ane de militære anlægs zigzag-linjer i havens
grundplan. Dette parkbånd er helt centralt for robustheden og biodiversiteten i den centrale bydannelses
grønne enklaver.

biodiversitet

Den usynlige virkelighed

klimaforandringer

CO2-lagring i biosfæren

biochar

klimahave

Tilbage i 1965 skrev Abel Wolman i Scientific American om samfundsborgeren, at han: ”has the daily evidence of his eyes and his nose to tell him that his planet cannot assimilate without limit the untreated waste
of his civilization.” Men virkeligheden er den, at mange af de miljømæssige farer, som vi i dag står overfor
- for eksempel den ultrafine partikelforurening, pes
ticider, hormonforstyrrende stoffer og stadig stigende
koncentrationer af drivhusgasser - er usynlige. Vi kan
hverken lugte, høre, smage eller se dem og er nødt til
at kombinere dem med afledte billeder for at kunne
begrebsliggøre dem.
Det kalder på formidlingsmæssig kreativitet at synliggøre det usynlige.
Naturen - eller det at alt er natur - forsvinder også
let ud af vores bevidsthed i vores moderne miljøer.
Når affaldsposen ryger i affaldscontaineren eller husholdningens spildevand ’forsvinder’ i kloakken kan det
være svært at fastholde, at vi med vores handlinger
giver og tager fra omgivelserne. Det er svært at praktisere, at der ikke er noget, der hedder væk.
En høj biodiversitet er vigtig for naturen. Uden menneskelig indgriben udvikler naturens økosystemer gradvist en højere kompleksitet og biodiversitet. Og bio
diversiteten er en del af økosystemets robusthed.
Vi står i dag med udsigten til ganske gennemgribende klimaforandringer inden for en relativt kort tidshorisont. Visse scenarier taler om temperaturstigninger på

Tempelklokken dør hen - Blomsternes dufte - Kimer videre
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Gaia

systemteori

Gregory Bateson

homøostase

symbiose

Midt i alle planerne om et Statens Naturhistoriske Museum er det vigtigt at fastholde, at Botanisk Have for
enhver pris mål bevares som den enestående oase,
den nu er.
Alle tilføjelser må respektere den mangfoldighed
og uudgrundelighed, ro og fundamentale væren, som
man i dag kan møde i Botanisk Have. Ikke bare må
man værne om hver eneste fri kvadratmeter. Tilføjelser
må være lydhøre - ikke bare overfor de historicistiske
facader, men overfor havens sjæl.
Situationen lægger op til løsninger med underjordiske forbindelser, for at knytte de enkelte eksisterende
bygninger sammen. Men sådanne forbindelser må anlægges så dybt, at man ikke blot ender med et artificielt pottelandskab ovenpå, men bevarer muligheden
for modne biotoper med rodnet fra store trækroner.
En fodgænger- og tunnelløsning vil kunne knytte ikke
bare museets enkelte dele sammen, men også forbinde museumsøen med Statens Museum for Kunst.

celleøkologi

Den gode gamle ...

biotop

adskillige grader, og at op imod en tredjedel af verdens
biodiversitet vil gå under, hvis ikke vi får ændret den
nuværende udvikling med stadig højere koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren.
Bevarelsen af en høj biodiversitet er væsentlig for
menneskeheden. Men det er meget vanskeligt at forstå for den enkelte. Hvorfor er det vigtigt, at der er
117 papegøjearter i Amazon-bækkenet, når jeg kan se
dem i zoologisk have?
Her er der en helt central formidlingsopgave for Statens Naturhistoriske Museum. Hvordan gøres det tydeligt for de besøgende, at de myriader af livsformer,
som de måske aldrig kommer til at opleve, er vigtige at
bevare?

At se på månen - Skyer omsider - At kunne trække vejret
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Nye plantesamfund
Hvad nu hvis CO2 var lyserød? spørger miljøskribenten Andrew Revkin på sin blog ’Dot Earth’ ved New
York Times. Ville vi da tage ligeså lemfældigt på klimaproblemerne, som vi gør i dag? En stor opgave for et
kommende Statens Naturhistoriske Museum vil være
at visualisere klimaforandringernes mange konsekvenser i de levende systemer, hvis ikke vi får bragt de nuværende udledninger af drivhusgasser under kontrol.
Måske kan vi et solbagt sted i haven opleve en typisk parcelhushave i 2050 og 2100, hvor staudebedenes nu urteagtigt frodige vegetation er udskiftet med
plantetyper, som vi nu forbinder med mere middelhavsagtigt klima. Måske kan vi se eksempler på, hvordan CO2-koncentrationer påvirker plantevæksten.
Vi kan måske finde en særlig afdeling af haven, hvor
man kan se den palet af facade- og tagplanter, som bliver centrale for den byforgrønnelsesproces, som følger
med udviklingen af den klimatilpassede by. Og vi kan
se forsøg med nye dyrkningsmetoder, hvor vi høster
fra mere komplekse systemer af flerårige planter.

homøostase

Tunneller behøver ikke at være skumle korridorer med
lavt til loftet. Det kan være bevægede rumforløb med
storladne åbninger til dagslyset, hvor væggene er terrarier, akvarier og udstillingsmontrer, og sine steder giver
indblik til samlingernes righoldige arkiver.

Arten og økosystemet
Økologi betyder husforståelse. Ligesom økosystemet
er fundamentalt for naturen, må en øget forståelse af
det hus vi bor i være det grundlæggende for formidlingen. Alt har sin sammenhæng. Også fremover vil der
være brug for specifik viden om de enkelte arter og
materialer, men med det vi ved i dag og de udfordrin-

Orkidéerne dufter - Sommerfuglen parfumerer - Sine vinger
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ger, vi står overfor, kan denne viden ikke forblive i sit
reduktionistiske isolationsfængsel. Den må ses i sammenhæng.
Vi har brug for hjælp til at forstå og værdsætte denne sammenhæng - brug for at lære at aflæse naturen
på en ny og langt mindre fragmenteret måde. Her har
Statens Naturhistoriske Museum en stor opgave. Der
ligger i en udfoldning af økosystemernes funktionalitet, relationer, symbioser og successionsforløb en lang
række spændende formidlingstemaer med mulighed
for at skabe ’aha-oplevelser’, som åbner til nye forståelsesrum.
Darwin så kampen i naturen og den selektionsproces, som bærer naturens optimering. Men så Darwin
de komplekse sammenhænge, som bærer økosystemerne? For den stærkestes (bedst egnedes) overlevelse
gælder kun inden for visse rammer. Vi er i dag kommet dertil, at mennesket har ’sejret’ i det globale økosystem dertil, at ikke bare arter fortrænges og uddør i
stort antal, men at vi er en reel trussel mod os selv.

Læren fra økosystemet
I den forbindelse kunne man inddrage andre forståelsesrammer ind fra økologien og biotop-læren. For eksempel opstillede den danske biolog Jesper Hoffmeyer
i bogen Økologiske produktivkræfter (1977) en homøostasemodel, som trækker paralleller fra økosystemernes dynamik til samfundsudviklingen. Vi ser her,
hvordan feed-back-mekanismer opretholder balancer
(homøostaser), og at der ikke blot er tale om gradvise udviklinger, men at repolariseringer sker i samtidige
skift på alle vigtige parametre - jævnfør også Thomas
Kuhns erkendelse af, at vores verdensforståelse ikke er
en kontinuert adderende proces, men sker i paradigmatiske spring. Hoffmeyers tese er, at det udslagsgi-

insekter

En gammel dam - En frø springer - Plask
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Biomimicry
”Vi lever på en kompetent planet, omgivet af genialitet
- naturens genialitet. Vi er en del af en brillant planet,
som år efter år formår at organisere gigantiske projekter som forårets udfoldelse, uden management-skoler
og top-down styring, med masser af kærlighed ... .”
Sådan åbnede Janine Benyus for nylig et oplæg om
biomimicry ved en konference i Oxford.
Biomimicry søger gennem en systematisk aflæsning
af naturens funktionalitet og organisationsmåder at finde løsninger for vores måde at gøre ting på i den tekniske verden. Hvor naturen ikke mindst i de seneste
århundreder er blevet formet af teknologien, ser vi her
teknologien tage form efter og inspiration fra naturen.
Fænomenet ’Vugge til Vugge’ er et andet godt eksempel på en meget omfattende overførsel af organisationsprincipper fra biosfæren til teknosfæren.

... ikke blot om naturen
Til forskel fra de fleste af det industrialiserede samfunds processer er naturens processer karakteriseret
ved, at de foregår selvorganiserende, uden spild og op-

organisation

bevidsthed

vende er den måde, hvorpå vi som mennesker høster
solens energi, og hans homøostasemodel formulerer
en række centrale spørgsmål om vores civilisations videreførelse, som på mange måder foregriber de klimaog bæredygtighedsspørgsmål, som vi står med i dag.
Vi har brug for sådanne spørgsmål. Vi har brug for
gennem sådanne perspektiver at få hjælp til at få vristet vores verdensforståelse ud af de lineære forklarings- og forståelsesmodeller, som i lyset af det kartesianske paradigme i de seneste århundreder har præget
også vidensområder, hvor det strengt taget ikke hører
hjemme.

zoologi
biologi

geologi

pædagogik
Denne verden af dug er en verden af dug og dog - Og dog
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hobninger af ‘ubrugeligheder’, og at alt indgår i videre
kredsløb. Kort sagt ser vi i naturens grundmodus en
grad af bæredygtighed, energieffektivitet og ressourceminimering, som få af de ting, som vi i dag kalder
bæredygtige, energieffektive og ressourceoptimerede,
kan matche.
Vi skal lære af naturen - ikke blot om naturen. Vi
må genopdage, hvad vi næsten har glemt; at vi er natur. Biomimicry er ikke en banal efterlignelse, men en
procesforståelse, en måde at gøre tekniske processer
mere bioanaloge og menneskets tilstedeværelse i naturen mindre destruktiv, mere elegant, mere natur-lig en nøgle til at leve mere bæredygtigt på denne planet.

Naturens designmanual
Fra at være en ressource forstået som råstoffer for vores manipulation, bliver naturen inspirationskilde og
læremester: Står vi overfor et design-problem, så studer som udgangspunkt, hvordan naturen håndterer
den tilsvarende situation.
I naturen er der inspiration at finde til stort set alt
mellem Himmel og Jord. Og hvis ikke det er tilfældet,
var det måske værd at spørge sig, om ens projekt overhovedet fortjener at blive løst - om man har stillet sit
spørgsmål rigtigt, om man er i gang med at udvikle et
fænomen, som for altid vil være et fremmedlegeme i
biosfæren uden for alvor at gøre os mennesker lykkelige?
Hvor mange af menneskehedens opfindelser har
vist sig over tid at have fejl og bivirkningsmønstre med
graverende konsekvenser, så har naturen qua sin erfaringsbank, som er opbygget igennem adskillige milliarder år, en tradition for holdbare løsninger, som fungerer uden reagensglas, uden tag over hovedet, uden
ophobninger af affaldsbjerge, uden tilførsel af fossil

forår
sommer
efterår

vinter

tæt på
Hele aftnen samme lille lyd - Kameliaens hvide blomster - Undervejs ned
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energi, og ikke mindst uden den irreversibilitet, som i
disse år hastigt degraderer klodens livsvilkår.

Nye muligheder

biobrændstof

teknosfære
biosfære

fossil energi

fotosyntese

Der findes allerede masser af eksempler på design udviklet med inspiration fra naturen: velcro-strimler som
har lånt fra burrefrøets fasthæftningsmekanismer, solceller som efterligner stadier i bladenes fotosyntese,
minimering af togenes luftmodstand og energiforbrug
gennem studier af fuglenæb. Ikke mindst økosystemernes materialehusholdning burde kunne give inspiration
til vores økonomi (husforvaltning). Biomimicry har et
kolossalt potentiale inden for medicin, byggeri og udviklingen af vedvarende energi.
Med al respekt for den menneskelige formåen inden for solceller, solfangerteknologi, vindmøller og
passiv solvarme, er planternes blade, og den fotosyntese, som den foregår i bladenes grønkorn, stadig verdens mest raffinerede opsamler af solenergi.
I naturen bliver der ikke pløjet, gødet, drænet,
sprøjtet og klonet. Et af de mange områder inden for
biomimicry, som på sigt vil kunne føre til gennemgribende forandringer, er forskningen i, hvordan man kan
udvikle et landbrug, som tager udgangspunkt i mere
komplekse plantesamfund. For eksempel er man i
USA med inspiration fra den oprindelige prærieflora i
gang med at etablere komplekse symbioser af planter,
hvor én type gøder en anden, som beskytter en tredje,
hvis næringsrige frugter vi kan høste.
Vores nuværende landbrug er fundamentalt ubære
dygtigt, og dets monokulturer kræver store tilførsler af energi og ressourcer samtidig med, at det ikke
levner plads for den nødvendige biodiversitet. Det
bæredygtige landbrug kommer i fremtiden til i langt
højere grad at dyrke og høste fra komplekse sammen

vedvarende energi

Krysanthemers dufte bølger - Lugten af pis ligeledes
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Læren fra de oprindelige folkeslag
Et andet spændende felt, når det gælder indsamling af
viden om naturen, er etnobotanikken - en afsøgning
af oprindelige folkeslags anvendelse af planter, som i
disse år hastigt forsvinder i takt med at den moderne
civilisation vinder frem over alt. De oprindelige folkeslag har igennem umindelige tider opbygget en kolossal fond af tavs viden, som er videregivet fra generation til generation.
En meget stor del af den medicin, som vi i dag får
fra den farmaceutiske industri, har forbilleder, som
stammer fra planteriget. Det er ikke blot gammelkendte husråd. Jorden rundt bliver de store artsrige urskovsbiotoper i disse år systematisk afsøgt for brugbare
plantestoffer. Hvor denne afsøgningsproces kan være
både langsommelig og præget af tilfældigheder, har
etnobotanikerne her en mere systematisk proces. For
eksempel er man lige nu ved at afprøve en HIV-medicin udviklet af en bark-ekstrakt, som en medicinkvinde
på Samoa viste etnobotanikeren Paul Cox.
Over alt på kloden er de oprindelige folkeslag bærere af en tradition for at leve i pagt med sit sted - de

introspektion

fodgængerforbindelse

sætninger af flerårige planter.
Det er et fundamentalt skifte i vores relation med
naturens verden, fra hersker til student. Hvor indtil nu
en art har haft betydning, hvis vi kunne høste den eller
tæmme den, får det nu stor betydning, at mangfoldigheden overlever. Eftergørelsen af naturlige processer er
hastigt i færd med at transformere den måde, vi udformer vores teknologi på.
Mange af denne afsøgnings opdagelser er fundamentalt spændende fortællinger, og Statens Naturhistoriske Museum har med dets tværfaglige potentiale her
et kolossalt formidlingspotentiale.

stilhed

regnorm
Den ældede væg - Edderkoppen i hjørnet - Uforstyrreligt gravid
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indre stilhed

har kunnet overleve, netop fordi de ikke har levet over
evne, og ikke har fisket eller fanget mere end jagtmarkerne kunne bære. De har respektfuldt taget af naturens overskud. De har taget del i naturen, været del af
naturens kredsløb og - til forskel fra det moderne menneske - levet fuldt indfældet i den omgivende natur. I
det hele taget ligger der i den etnobotaniske forskning
en serie fantastisk fængslende fortællinger, som samtidig rummer vigtig inspiration til, hvordan vi med biokemikeren Michael Braungarts ord igen kan blive indfødte på planeten.

Den cykliske natur
Vi ved det godt, at naturen er fuld af cykler - døgn
cyklus, årscyklus, måne(ds)cyklus. Alligevel har vi i
lyset af den reduktionistiske videnskabelighed søgt at
passe al forståelse ind i lineære systemer.
Måske vi på Statens Naturhistoriske Museum kunne møde en fortælling om forskeren Maki Takata, som
under studier af hormoner i forhold til den kvindelige
cyklus i 1938 opdagede, at udfældningshastigheden
for proteinet albumin udviste variationer. Indtil da havde man antaget for givet, at identiske kemiske processer under identiske temperatur-, lys- og trykforhold
ville forløbe nøjagtigt ens. Takata tilskrev først varia
tionerne den kvindelige menstruationscyklus, men opdagede så, at han kunne iagttage samme variationsmønster i blod fra mænd.
Takata undersøgte først alle mulige grunde til de
cykliske variationer, man kunne iagttage, siden de
umulige, og han opdagede, at albuminets udfældningshastighed varierede ikke bare med tiden på dagen,
men med tiden på året, en elleveårig solpletcyklus,
eklipser og magnetiske storme i Jordens ionosfære.
Proteinet, som er et af livsprocessernes grundlæggen-

latinske navne

Helt stille - I søens bryst - Skytinder
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de byggestene, synes således at afspejle en lang række
af himmelrummets cykliske mønstre.
Vi har brug for sådanne små fortællinger, som bringer os ind til brudfladerne for den videnskabelige forståelse: Billeder på de vanskeligheder, som anatomer,
zoologer og biologer har måttet overkomme for at få
livets mangfoldige formverden passet ind i de mekanistiske forståelsesmodeller.

Bæredygtige rammer
I udfoldelsen af sine fysiske rammer bør Statens Naturhistoriske Museum sigte mod at blive et bæredygtigt
forbillede for både besøgende og for andre institutioner. Det vil derfor være naturligt i det endelige konkurrenceprogram at efterlyse bæredygtige initiativer i byggeri, renovering og hele driften af museet kan ligefrem
indgå i udstillingsindholdet.
Det vil indebære grønne tage og gavle, opsamling
og brug af regnvand, og en lang række bæredygtige,
ressourceoptimerede teknikker. Og det vil naturligt
kunne kædes sammen med modeller, der viser Københavns vision om og arbejde for en grønnere og
sundere by med CO2-neutralitet, nedsat partikelforurening og veludbyggede transportsystemer baseret på
fossilfri brændstoffer.
Ofte knyttes den æstetiske vurdering af arkitektur
til egenskaber ved objektet, bygningen som kunsthistorisk objekt, hvor skønheden så at sige er en objektets skønhed. Men i grundlaget for andet trin i konkurrencen om Statens Naturhistoriske Museum ville det
være oplagt at søge at se bygningsrammen i et systemisk perspektiv, hvor bygningskomplekset er som en
cellestruktur, som primært må forstås i relation til systemets evne til at understøtte indre processer (som
museumsdriften, forskningen og bæreren af kommu-

betagelse
tilegnelse
erkendelse

refleksion
undren
Den gamle kilde - En fisk springer efter myg - Vandets mørke lyd
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nikationen med de besøgende), og systemets vekselvirkninger med omgivelserne (bevidsthedsudvekslinger, energi- og stofkredsløb).
En sådan tilgang vil kunne føre til en ny form for
’indre’ skønhed - med smukke processer, mønstre og
udvekslinger og intelligente energi- og cirkulationsløsninger. Det ville kunne sikre, at Statens Naturhistoriske Museum fik et arkitektonisk udtryk, som så at sige
resonerer på dets indhold. Det ville gøre det nye bygningskompleks til en stærk bærer og formidler af en
nødvendig ny fortælling om menneskets indplacering i
en levende verden.

åben zoo

Nyfalden sne - Uvedkommende - Forbydes adgang
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Ophængningsplan

Det foreliggende er udarbejdet af Gazelle Buchholtz
og Jens Hvass som Miljøpunkt Indre By-Christianshavns bidrag til idékonkurrencen om Statens Natur
historiske Museum, som er under planlægning i bygningerne omkring Botanisk Have.

Ved eventuel udfoldelse og ophængning af denne konkurrencebesvarelse kan man med fordel hænge de 20
sider som angivet i diagrammet herunder.
Botanisk Have - en ny fortælling er udarbejdet, så
den også fungerer fint ved udprintning i A4-format.

Billedtekster

Illustrationer

Teksten umder billederne er alle hentet fra Hans-
Jørgen Nielsens bog Haiku. En introduktion og 150
gendigtninger (1963).
Haiku er en stærkt fortættet og stærkt formaliseret japansk digtform, som fandt sin form i det tidlige
1600-tals Japan, hvor kulturlivet gradvist tog form af
neo-konfucianistiske vinde.
Haiku-digtningen beskæftiger sig med alle livets forhold. Blot forventes det af et klassisk haiku, at det inden for den formelle ramme med tre skriftlinjer med
hhv. 5+7+5 stavelser rummer en årstidsangivelse og
en komplementær modsætning. Med få ord åbnes der
således til en dynamisk verdens- og naturopfattelse.

Billederne stammer alle fra Botanisk Have. De er fotograferet af Jens Hvass.
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