
Humanistisk forskning: 10 bud på globalisering

Lillebroderen hed internationalisering, men hvornår voksede den sig egentlig til at 

blive til globalisering? Har vi hele tiden haft den, og nu er den blot blevet endnu mere 

synlig? 

Hvad gør vi, når nationale handlinger får globale konsekvenser, fordi vi er blevet mere 

synlige på den globale scene? Er den danske velfærdsmodel overhovedet gearet til glo-

baliseringen? Var Grundtvig i virkeligheden global? Hvordan forbereder du dig, når du 

skal ud at rejse? Hvordan lever man nationalt i et multikulturelt samfund, og hvad vil det 

overhovedet sige at være national i en global tid?

Globalisering er mere end samhandel, økonomi og fairtrade kaffe. Globaliseringen er 

hele tiden til fortolkning, og det er den også her nu med ti humanistiske vinkler på 

emnet. 
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Den er elsket for dens muligheder, åbenhed og 
økonomiske gevinster. Den er hadet af andre, 
der ser den som vestens værktøj til at kontrollere 
verden ved at samle sin magt i institutioner som 
WTO, hvor lige lande leger bedst. Og så er den 
frygtet af dem, der forudser at fædrelandet bliver 
til moder jord, og at den globale verdensborger 
betyder patriotens endeligt. 

Vi kalder den ”globaliseringen” i bestemt ental, 
som om den var entydig. Men globaliseringen er 
på evig gennemrejse, til evig fortolkning og i evig 
udvikling. Nogle nationer afviser globaliseringen 
ved døren, mens andre forsigtigt byder den in-
denfor. Globaliseringen løber ikke længere pan-
den mod den kinesiske mur, og en ny stormagt 
har meldt sig på banen – under forudsætning af 
at de selv kan få lov til at bestemme spillereg-
lerne. 

Alt sammen er det et udtryk for, at globalise-
ring er mere end samhandel og økonomi. Globa-
liseringen er sameksistens mellem kulturer, der 
konstant konfronterer hinanden, og det sætter 
sine spor i det sprog vi taler, den litteratur vi læ-
ser, den måde vi indretter os som samfund, og 
den måde vi opfatter os selv og andre kulturer. 
Det er perspektiver, der ofte bliver overset i glo-
baliseringsdebatten. 

Det er i de mangeartede spor humanistiske for-
skere følger globaliseringen og undersøger hvilke 
muligheder, konsekvenser og udfordringer, den 
har budt os og vil byde os i fremtiden. Globali-
seringen stiller nogle menneskelige udfordringer, 
og derfor ser vi nogle menneskelige reaktioner. 
Derfor er det afgørende at have den humanis- 

tiske vinkel med. Humaniora repræsenterer i  sig 
selv globaliseringen med sprogfag, områdestudier 
og kulturfag. Globaliseringen sker på tværs af 
alle faggrænser, og derfor har Det Humanistiske 
Fakultet valgt globalisering som et af sine fokus-
områder i samarbejde med Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet. 

Resultaterne af den forskning synes vi er vigtig at 
videreformidle, fordi globalisering er et livsvilkår 
for alle, der vil blive ved med at sætte sit præg 
på verden. Humanistisk forskning kan være med 
til at give et mere nuanceret billede af, hvad glo-
balisering er. Derfor har vi samlet 10 forskere, der 
hver især bidrager med deres perspektiv fra tid-
ligere tiders globalisering med den flere tusinde 
år gamle lapitakultur til internettets muligheder 
for globale fællesskaber.

Vi har valgt, at denne bog skal være gratis, og 
vi vil dele den ud, der hvor du er. Det er forskning 
i farten, eller forskning mens du venter. På den 
måde regner vi med at nå ud til flere og give flere 
et indtryk af det globale Aarhus Universitet.

Bogen kan downloades fra nettet på adressen: 
www.humaniora.au.dk/forskning/formidling/mini 

Bodil Due 
Dekan/Juni 2007

GlobaliserinG 
på Gennemrejse

�

Dekan 
bodil Due



Besøg Da Vinci Mysteriets Louvre og Harry Potters London .................. 6

Autonome udenrigspolitikere  ............................................................... 10

Den globale Grundtvig ........................................................................... 14 

Da hjulet begyndte at rulle .................................................................... 18

Globalisering – en fjende af velfærdssamfundet? ................................ 22

Et ansigt i Stillehavet ............................................................................. 26

�



Turen går til internettet ......................................................................... 30

Frankensteinføde .................................................................................... 34

Globalisering ”made in China” ............................................................... 38

Til forsvar for nationen .......................................................................... 42

Globalisering er en elefant ..................................................................... 46

�



�

besøG Da Vinci  
mysteriets louVre  
oG Harry potters 
lonDon

– Steder betyder en masse for os som individer. Vi 
er født et sted, har gået i skole et sted og mødt 
vores hjertes udkårne et sted. Vi har ofte et for-
hold til steder, og med globaliseringen er det ble-
vet meget nemt at bevæge sig rundt i verden. Vi 
besøger steder af etiske og æstetiske grunde, for 
nysgerrighedens skyld og ikke mindst for oplevel-
sens skyld, forklarer Britta Timm Knudsen. Hun 

og en lang række forskere i netværket Emotionel 
Geografi forsker i fantastiske steder, og hvordan 
eksempelvis populærkulturen er med til at gøre 
steder værdifulde for os som brugere.

populærkultur oG placebranDinG

Du kan komme på en Da Vinci Tour på Louvre, 
se Harry Potters London og den magiske King’s 

medierne er i dag i høj grad med til at markedsføre kulturen, og vi skal 
ikke være så forskrækkede over industriens indblanding i kulturarven. 
medierne formidler kulturen ved at give os oplevelser, den vender op og 
ned på høj- og lavkultur, inddrager fiktionens verden, og så er den mere 
demokratisk end den ofte elitære, traditionelle kulturarvsformidling, 
mener lektor britta timm knudsen

lektor britta timm knudsen
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Turister kan opleve et ægte gys i Londons undergrund på ”Jack the Ripper Tour”. Her kan turisten få lov til at gå 
i fodsporene på en af vor tids mest sagnomspundne og bestialske mordere. Vi bliver fascineret af krimi åsteder, 
fordi de er autentiske, og fordi de bærer på en fortælling, som går længere ind under huden end biograflærredet. 
Jagtvej 69 er endnu et eksempel på et åsted, der har optrådt rigtig meget i medierne, og hvor journalister aften 
efter aften har stået midt i orkanens øje og vist begivenhederne ”live”. 
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Cross station. Eller hvad med en tur rundt i New 
York for at se hvor Sex and the City er optaget? 
Du kan også komme på litterær pubcrawl i Dublin 
og gå i fodsporene på James Joyce, Samuel Beck-
ett og Oscar Wilde. Barturen er selvfølgelig spon-
soreret af Jameson Whiskey. Alt er en blanding 
af medier, kultur og marketing, som Britta Timm 
Knudsen tror, vi kommer til at se mere af. 

– Vi rejser hen til steder, som er blevet medi-
eret – det vil sige virkelige steder, som er blevet 
kendte, fordi de har optrådt i bøger eller på film. 
Vi føler stedet har fået en værdi for os, fordi vi 
har læst bogen eller set filmen. Hvis byen forstår 
at udnytte den interesse medieringen har skabt 
og markedsføre sig på det, så har vi det, vi kalder 
placebranding. New Zealand har forstået at gøre 
Ringenes Herre til en stor turismeindustri, hvor en 
global fanskare valfarter ned for at se resterne af 
nogle kulisser. 

Fra proVins til populær

Paris, London og Dublin er alle steder som uden 
Louvre, Harry Potter og James Joyce i forvejen 
har mange besøgende. Men den svenske provins-
by Ystad i det sydlige Sverige er et eksempel på 
en lille by, der pludselig har oplevet omverdenens 
blik på sig. Opmærksomheden skyldes forfatteren 
Henning Mankell, der har skrevet en bunke kri-
mier, der alle foregår i Ystad. Kriminalromanerne 
er også lavet til tv-serier, hvor vi følger detektiven 
Kurt Wallander rundt i Ystad.

– Det er jo ikke noget nyt, at vi følger i be-
rømte menneskers fodspor. Vi skal ind og se, hvor 
H.C. Andersen er født, og vi tager til Sæby for at 
se, hvor Herman Bang boede. Men Harry Potter 

og Kurt Wallander er jo ren fiktion, hvilket viser, at 
vi anvender fiktionen og medieringerne generelt 
til at udvide vores virkelighed med, siger Britta 
Timm Knudsen.

populærkritik

Hvad så med kulturen? ville nogle kritikere på-
pege. Er vores prioriteringer i orden, når populær-
kulturen og fiktionen er i centrum og overskygger 
den traditionelle, ”sande” og mere direkte for-
midling af kulturarven?

– Det er en indgang til kulturen, vil jeg mene, 
og så må man heller ikke glemme, at udover at 
besøge Harry Potters London, tager man samti-
dig noget af det ”rigtige” London med sig hjem. 
Ved at gøre tingene mere oplevelsesorienterede, 
så inddrager det flere mennesker.

i FænGsel For en DaG

Oplevelser bliver også brugt til at skabe forstå-
else. Horsens Statsfængsel planlægger at lave 
et World of Crime oplevelsescenter i de gamle 
bygninger fyldt med aura fra et indespærret 
liv. 

– Oplevelsesorienteringen gør det muligt at 
sætte sig ind i et andet livsperspektiv, for ek-
sempel til at prøve på sin egen krop hvordan det 
er at sidde i isolation. I det omfang vi omsætter 
følelsesorienteringen til handling, ord, forståelse 
og medfølelse, ja så har oplevelsesorienteringen 
haft menneskelige, etiske og eventuelt politiske 
konsekvenser. Oplevelsen erstatter ikke debatten 
om emnet fængselsstraf, men den kan være en 
altafgørende nøgle til at ændre holdninger med, 
mener Britta Timm Knudsen.

På Louvre kan tilhængere af ”Da Vinci Mysteriet” følge i fodsporene på 
Robert Langdon. En tur mellem fiktion og virkelighed, mellem historie 
og litteratur lokker folk - der ellers ikke kunne forestille sig at gå på 
museum – til at se mere end 30 mesterværker.  

www.davincicodewalk.com
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mellem Høj oG laV

Den mediering vi har set med Louvre og Da Vinci 
Mysteriet, ser Britta Timm Knudsen som et helt 
klart eksempel på, at forholdet mellem lav- og 
højkultur udviskes.

– Medieringen af museet har gjort det muligt 
at deltage på flere niveauer. Du kan gå på Da 
Vinci museet eller det klassiske Louvre museum 
eller snarere begge dele på samme tid. Britta 
Timm Knudsen mener dog ikke, at man skal være 
ukritisk over for den nye mediering af kulturen, 
derfor opfordrer hun til, at man som fagperson 
skal deltage. 

– I stedet for at insistere på at den traditionelle 
kulturarvs skriftlige formidling er den eneste kor-
rekte, synes jeg, man som fagperson skal gå med 
ud og sørge for at oplevelserne bliver fagligt og 
etisk forsvarlige ved at byde ind med sin viden. 
Det er jo den vi hele tiden øser af, men vi bli-
ver nødt til at lade den eksisterende viden blive 
omsat i oplevelser, for oplevelsesorienteringen er 
kommet for at blive. 

Fortidens monumenter der rager op i bybilledet som løftede pegefingre for at minde os om fortidens fejltagelser 
eller om nationens sejre er forbi. I dag skal man kunne sætte sig ind i fortiden med kroppen og følelsen. Peter 
Eisenmanns monument i Berlin sætter oplevelsen i centrum for at fremprovokere en vis reaktion hos den besø-
gende. Monumentet har en labyrintisk struktur og søjler i skiftende højde. Det giver museumsgæsten en følelse 
af ubalance, orienteringsløshed og usikkerhed, der svarer til jødernes usikre situation og mangel på overblik over 
situationen under krigen.  
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– Du kan ikke engang pege på, hvem den cen-
trale aktør i dansk udenrigspolitik egentlig var, 
når du kigger på en krise som Muhammedkrisen. 
Her så vi jo både et privat dagblad og private mu-
slimske grupper, der førte – eller kom til at føre 
– udenrigspolitik uden om Udenrigsministeriet 
og den danske stat. Og det var vel at mærke på 
en dagsordensættende facon, fortæller Thorsten 
Borring Olesen, der forsker i dansk udviklings- og 
bistandshistorie. 

Når en talsmand for 27 muslimske organisa-
tioner, Ahmed Akkari, tager udenrigspolitikken i 
egen hånd og tager til de arabiske lande, får det 
selvsagt nogle konsekvenser. Det stiller nogle nye 
udfordringer til den danske udenrigspolitik. Der-
for har Udenrigsministeriet også selv sat et større 
internt analysearbejde i gang om fremtidens ud-
fordringer. 

– Udenrigstjenesten har traditionelt beskæfti-
get sig med at varetage diplomatiske opgaver på 
stat-til-stat basis. Muhammed-krisen viste, at en 
række af aktørerne netop ikke var stater. Det vil 
sige, at tjenesten fremover må lægge større vægt 
på at komme i dialog med ikke-statslige aktører, 
fordi de faktisk er i stand til at drive en del af 
udenrigspolitikken på en helt anden måde, end vi 
har set tidligere, forklarer Thorsten Borring Ole-
sen.

Firmaer større enD stater

Nogle af de ikke-statslige aktører, som Thorsten 
Borring Olesen mener også vil komme til at spille 
en større rolle, er de store virksomheder. 

– En del af det vi ser i den mere økonomiske 
del af globaliseringen er, at nogle firmaer bliver så 
store, at de økonomisk set har en omsætning, der 

autonome 
uDenriGspolitikere
Dansk udenrigspolitik blev under muhammedkrisen til privat udenrigs-
politik. borgere og virksomheder havde ikke tiltro til, at den danske stat 
var i stand til eller villig til at beskytte deres interesser. Globaliseringen 
udfordrer udenrigspolitikken, og vi vil se flere civile aktører i fremtiden, 
mener lektor thorsten borring olesen

lektor thorsten borring olesen
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Udenrigstjenesten må fremover lægge større vægt på at komme i dialog med ikke-statslige aktører, det viste Mu-
hammedkrisen, hvor civile aktører pludselig førte udenrigspolitik uden om den danske stat. Her vender imamerne 
Ahmed Akkari, Sheik Raed Hlayhel og Abu Laban hjem fra en konference i Bahrain. 

Foto: polfoto/Thomas Wilmann

svarer til en lille nationalstats. De bliver også aktø-
rer på det globale plan. Det er igen ikke-statslige 
aktører, som får en betydelig magt, ikke mindst 
over for små stater. Den udvikling kan være med 
til at stille spørgsmålet: Hvordan håndterer Uden-
rigsministeriet og den danske stat som helhed 
den øgede magt hos store firmaer? Det er under 
alle omstændigheder en ny målgruppe, som man 
også må orientere sig mod. Under Muhammed-
krisen så vi jo også Arla på banen som selvstæn-
dig brandslukker i forhold til krisen, fordi firmaets 
egne økonomiske interesser blev voldsomt truet 
af den, fortæller Thorsten Borring Olesen. 

Den Globale DominoeFFekt

Thorsten Borring Olesen ser udviklingen i dansk 
udenrigspolitik som et udtryk for globaliseringens 
logiske mekanisme, hvor konsekvenser går på 
tværs af landegrænser og langt uden om Uden-
rigsministeriets officielle veje.

– En karikatur i et dagblad fra den danske 
provins bliver pludselig omdrejningspunkt for 
en krise, som får centrum flere tusinde kilometer 
væk. Den krise kan kun få næring, fordi en række 
danske indvandrergrupper søger hjælp i Mel-
lemøsten, hvor de stammer fra eller er kulturelt 
tilknyttet. Vreden mod Danmark går ud over det 
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Protester mod Den Kolde Krig, mod militær oprustning og mod Atlantpagten tog til i 1949 på slotspladsen foran 
Christiansborg. Vi glemmer ofte, at Den Kolde Krig også var en global konflikt. Det var den dels fordi den ind-
drog hele verden, dels fordi den med sin ødelæggelseskapacitet kunne lægge jorden øde. En meget stor del af 
det, vi kalder dansk kultur og politik blev indrettet med en hel eller delvis skæven til Den Kolde Krig som konflikt. 
Globaliseringen af dansk udenrigspolitik gav sig udtryk i, at siden den første efterkrigstid har USA overtaget 
Storbritanniens rolle som Danmarks væsentligste sikkerhedspolitiske referencemagt.

Foto: scanpix/W
alther M
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nordiske firma Arla, fordi Mellemøsten udgør et 
af firmaets hovedmarkeder. Arla begynder at føre 
privat udenrigspolitik, fordi virksomheden føler, 
at den danske stat ikke er i stand eller villig til at 
beskytte dens interesser. Endelig må den danske 
statsminister optræde direkte i arabiske medier i 
et forsøg på at demontere krisen. Vi er altså et 
pænt stykke fra den traditionelle pressekonfe-
rence i Udenrigsministeriet eller Statsministeriet, 
som vi kender så godt.

Flere priVate initiatiVer

Muhammedkrisen er, ifølge Thorsten Borring Ole-
sen, blot endnu et skridt på vejen mod mere pri-
vatisering og globalisering af den danske uden-
rigspolitik. Det er en udvikling, som har været en 
trend siden Anden Verdenskrig.  

– I 1960 blev der skrevet en betænkning om 

udenrigstjenestens organisering. Heri konstateres 
det – til tjenestens egen store forbløffelse – at 
Danmark siden krigen har bidraget med soldater, 
observatører og materiel på “så fjerne skueplad-
ser” som Korea, Tyskland, Kashmir, Palæstina, 
Gaza og Congo. 

– Når politikken samtidig i stigende grad er 
blevet privatiseret skyldes det nok, at natio-
nalstaten ikke længere er i stand til, på samme 
effektive måde som tidligere, at definere og 
dermed repræsentere den nationale interesse. 
Derfor vil vi nok også fremover se flere eksem-
pler på, at Danmark vil tale med flere tunger 
udenrigspolitisk, og at der kan opstå et spænd 
mellem den officielt og uofficielt praktiserede 
udenrigspolitik, mener Thorsten Borring Ole-
sen. 
     

En lokal konflikt blev lynhurtig global med Muhammedkrisen. Der var langt fra den traditionelle pressekonfe-
rence i Udenrigsministeriet til den autonome udenrigspolitik, som foregik flere tusinde kilometre væk fra hvor 
konflikten var startet. Her bliver et dansk flag brændt af under et rally i Islamabad, Pakistan. På banneret i bag-
grunden står der: “Boykot Telenor”.

Foto: polfoto/ B.K. Bangash
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Grundtvigs verdenssyn gik længere end til den  
danske grænse. Det får vi bare ikke så meget at 
vide om i litteraturhistorien. For Grundtvig blev 
brugt til at samle den danske nation, og han er 
også stadig et af de helt store danske symboler.  
Her står en af hans statuer ved Marmorkirken. 
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– Globaliseringen er alle steder. Amazon-india-
nerne er underlagt globalisering, fordi betingel-
serne for deres landområde afgøres på børsen 
i New York. Maren i Kæret er globaliseret, når 
hun åbner for TV. Købmanden i Smørum Nedre 
er påvirket af globaliseringen og lukker, fordi der 
kommer en 7-Eleven. Vi er altid midt i verden, 
ligegyldigt hvor vi er henne. Globalisering er alle 
vegne, og det er den ”alle vegnethed”, som lit-
teraturen er med til at forme. Den danske littera-
turhistorie har næsten altid glemt det, fortæller 
Svend Erik Larsen, der arbejder med nationallit-
teratur i globaliseringen.

Det nationale projekt

Årsagen til at den nationale litteraturhistorie 

har glemt eller frasorteret det globale perspek-
tiv, påpeger Svend Erik Larsen, var hverken, at 
man politisk eller ideologisk var bagudskuende. 
Da de første nationale litteraturhistorier blev 
skrevet i det 19. århundrede, var Danmark en 
nation i dyb krise. Den danske litteraturhistories 
fornemste opgave var derfor at samle nationen. 
Hvordan man så gjorde det, var der mange bud 
på.  

– Man skriver litteratur, litteraturhistorie, sange, 
digte, man laver sprogrensning og laver en grund-
lov. På et tidspunkt er det nye spørgsmål, der rej-
ser sig: Hvad vil det sige at være global, når vi nu 
har verden så tæt på, og samtidig er en nation? 
Det er et projekt, de der arbejder med litteratur, 
sidder med i øjeblikket, siger Svend Erik Larsen.

Den Globale 
GrunDtViG
Den danske nationallitteratur har altid været global, men litteraturhi-
storien har ofte ignoreret det. Grundtvig, johannes V. jensen og leo-
nora christina er alle eksempler på forfattere, hvis lokalhistorier ofte 
har placeret dem som litteraturens mest indædte danske symboler. men 
de er alle globale værker, og sådan må vi også gå tilbage og genlæse 
dem, mener professor svend erik larsen

professor svend erik larsen



GrunDtViG uDen Grænser

Det globale perspektiv kan vi gå på jagt efter i 
den mest inkarnerede nationallitteratur, mener 
Svend Erik Larsen. 

– Grundtvig er om nogen litteraturens danske 
symbol. Men han var faktisk blandt de første, der 
fik en interesse for England som industrialismens 
land, og ligesom Johannes V. Jensen var han op-
taget af maskinerne. Men det står der jo ikke så 
meget om, når vi får præsenteret Grundtvigs sal-
mer. 

Svend Erik Larsen peger på en af Grundtvigs 
sange fra Højskolesangbogen: ”Langt højere bjer-
ge så vide på jord”. Her er der anført en lille fod-
note om, hvornår den er sunget og til hvem. Den 
er sunget på kajen i Københavns havn, da en af 
Grundtvigs gode venner skulle rejse til kolonierne. 
Så den handler i virkeligheden ikke om Danmark, 
men om sammenstødet mellem Danmark og det 
fremmede Vestindien derude.

– Det siger noget om, at selv den mest dan-
ske dansker ikke kan undgå at få sit projekt om 
danskheden formet af kontrasten til den verden, 
der er udenfor. Grundtvigs brødre, der var præ-
ster, boede også uden for landets grænser, hvilket 
vi heller ikke hører meget om i litteraturhistorien. 
Ingen har kunnet bruge de informationer til ret 
meget, for det sagde jo ikke noget om Grundtvig 
som dansker.

Det lokale Globale

Grundtvig og den jødiske forfatter Meïr Aron 
Goldschmidt diskuterede indædt danskhed i 
1840’erne. Grundtvig lavede tidsskriftet ”Dan-
skeren”, mens Goldschmidt udgav det interna-
tionalt orienterede ”Nord og Syd.” Goldschmidt 
argumenterede for et moderne syn, der ikke re-
ducerede det at være dansk til en bestemt etnisk 
gruppe. At være dansk betød for Goldschmidt at 
bruge Danmark som platform til at se den store 
verden. Man er dansk, fordi man bor her, skriver 
dansk, lever under lovene og tager del i dansk 
kulturliv. Forståelsen af det lokale som et ud-
sigtspunkt til verden kan være med til at forklare 
mange af datidens lokalhistorier, mener Svend 
Erik Larsen.

– Pludselig så jeg Leonora Christina på en an-
den måde. Hun er jo et kæmpe europæisk filter af 
kristendom, af personlig erfaring, af stormagts-
politik, af råstyrke og af viden. Alt det er kon-
centreret i hendes lille eksistens derinde i Blåtårn. 
Hun laver sig et lille kulturrum inden for de fire 
vægge, hvor hun sidder, og hvorfra hun kigger på 
verden og guds styring.

Globale bonDeFortællinGer

Johannes V. Jensen er også en af de forfattere, 
som heller ikke må blive reduceret til bondefor-
tællinger, ifølge Svend Erik Larsen.

I 1700-tallet var litteraturen fascineret af Kina  
og Japan. I 30’erne og 40’erne var det Amerika  
set fra Europa, man dyrkede med den moderne 

by og jazzlivet som udtryksmåde. Litteraturen er oplagt 
bærer af globaliseringen, fordi symboler, motiver, genrer 
og udtryksmåder vandrer på tværs af kulturer. Litteratu-

ren har det ved sig, at den helt tilbage fra oldtiden har 
lånt og stjålet med arme  

og ben fra andre kulturer.

Foto: scanpix/D
. Boone
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– Han skriver ikke bare ”Ja, sådan var livet på 
landet” i sine Himmerlandshistorier. Det er tyde-
ligt et opfundet Himmerland, en konstruktion der 
gør det muligt at diskutere, hvad det vil sige at 
være lokal. Johannes V. Jensen så hele tilværel-
sen med rejsen som grundform, det vil sige med 
bevægelsen og grænseoverskridelsen som grund-
lag.

– Det regionale skal vi altså ikke forstå som 
et modstykke til globalisering. Det lokale er en 
nødvendighed for at leve globalt, for vi lever ikke 
alle steder på én gang. Vi er altid kun ét sted ad 
gangen. 

Foto: scanpix/M
alet af K

ristian Zahrtm
ann(1843-1917)

Hvis man læser Leonora Christina med globale læsebriller erfarer man, at den også handler om europæisk stor-
magtspolitik. I Blåtårn bag de lukkede vægge reflekterer Leonora Christina over verden. Samtidig er det også et 
kulturmøde mellem klasser, der finder sted inde i Blåtårn
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”Nu kører det”, ”jeg kan ikke rigtig komme op i 
gear i dag”, ”der blev sat en kæp i hjulet for det 
projekt”. 

Mange mennesker tænker på massekommu-
nikation og internettet, når man siger teknologi 
og globalisering. Men opfindelsen og sprednin-
gen af langt enklere teknologier har også ændret 
den måde, vi tænker på, forklarer Niels Nørkjær 
Johannsen. 

– Det gælder f.eks. hjulet og hjultransporten, 
som nærmest både er et ikon og en kliché på 
menneskets teknologiske kreativitet. I Danmark 
opfinder vi ”den dybe tallerken”, mens man på 
engelsk siger ”the invention of the wheel”. Sam-

tidig er hjulet også et ikon, fordi det er en så re-
volutionerende teknologi. Prøv at forestille dig 
vores samfund uden hjulet. Hjultransporten har 
en helt afgørende indflydelse på den måde, vi le-
ver på i dag. 

meteoroloGi oG mytoloGi

Niels Nørkjær Johannsen undersøger med ar-
kæologien teknologiske udviklinger i et langtids-
perspektiv. Han ser på, hvordan hjulteknologien 
i løbet af relativ kort tid spredte sig over store 
dele af Mellemøsten og Europa til og med Kauka-
sus. Hvorfra hjulet først begyndte at rulle, er der 
ingen, der ved med sikkerhed, men den tidligste 

Da Hjulet 
beGynDte at rulle

teknologi påvirker vores måde at tænke på. når vi leder på internettet, 
siger vi, at vi ”surfer”. Vi henviser til en enkel og håndgribelig teknologi 
– at surfe – for at forstå bevægelsen på det komplicerede, uendelige 
hav vi kalder cyberspace. teknologien former vores forståelse af verden 
– det ser vi både i sproget, religionen og i videnskaben, fortæller ph.d.-
studerende, niels nørkjær johannsen 

ph.d.-studerende niels nørkjær johannsen
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Vognteknologien har været 
anvendt i mange forkla-
ringer. I nordisk mytologi 
brugte man Thors kørsel 
hen over himlen til at for-
klare tordenvejret med.

Foto: scanpix/Bettm
ann

hjultransport kan i mange dele af det store områ-
de spores omkring 5500 år tilbage. Niels Nørkjær 
Johannsen interesserer sig specielt for, hvordan 
man til forskellige tider og i forskellige kulturer 
har anvendt teknologien til at forklare fænome-
ner, som var svære at begribe. 

– At himlen pludselig kan blive oplyst for der-
efter at buldre og brage var umiddelbart ubegri-
beligt før udviklingen af den moderne meteoro-
logi. Derfor prøvede man tidligere at forholde sig 
til det ved hjælp af noget, man kendte i forvejen. 
Det lød måske som en kærre på brosten, og lys-
glimtene havde man set, når smedens hammer 
ramte ambolten. Den måde at forstå tingene på, 

kender vi bl.a. fra den Nordiske Mytologi, hvor 
Thor kører hen over himlen på sin vogn og ska-
ber lyn og torden. Thors brug af vognen blev bl.a. 
brugt til at forklare den bevægelse, folk kunne 
observere, når tordenvejret flyttede sig, fortæller 
Niels Nørkjær Johannsen.  

skæbnens Hjul

Der findes mange variationer over, hvordan den 
enkelte kultur vælger at trække teknologien ind 
i netop deres verdenssyn. I den græsk-romerske 
verden troede nogle på et guddommeligt ”lykke-
hjul”, som afgjorde dødelige menneskers skæb-
ner. Hjulets konkrete rotation og stop blev brugt 
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til at forklare de tilfældigheder, der tilsyneladende 
præger menneskelivet.

– Teknologien har til alle tider haft meget stor 
indflydelse på vores selvopfattelse og på vores 
verdensbillede. Hvis vi ikke kendte til hjulet el-
ler hjultransport, så var hverken Thors vogn eller 
antikkens lykkehjul opstået. 

turen til DøDsriGet

Nogle af de første tegn på brugen af hjulet som 
metafor eller analogi kan man finde i rituelle si-
tuationer som begravelser. 

– Arkæologer har fundet grave, hvor man har 
kunnet se en gravskik, der gik ud på, at menne-
sker blev begravet sammen med kvægpar, altså 

Foto: Andrew Belinskiy

Tidligere tiders begravelsesritualer afslører, at hjultransporten ikke blot var for de levende. At blive begravet med en 
vogn kunne i nogle kulturer være det, der gjorde den dødes transport til dødsriget mulig. Derudover var der også en 
vis prestige forbundet med at tage en så fornem teknologi som vognen med sig i graven. I andre kulturer begravede 
man de døde med okseforspand og små kopper formet som vogne. Billedet viser en 4500 år gammel begravelse af 
en ca. 30-årig kvinde med en fire-hjulet vogn med massive træhjul. Kvindens skelet og dele af vognen er bevaret. 
Graven blev fundet af arkæologer i en gravhøj nær Ipatovo i det nordlige Kaukasus.
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de okseforspand man satte foran de første vogne. 
Nogle steder begravede man ligefrem folk med en 
hel vogn eller kærre. Gravskikken er formodentlig 
knyttet til nogle forestillinger om, at den afdøde 
også har brug for denne transportteknologi i et 
andet liv, måske på selve rejsen fra livet til døden, 
forklarer Niels Nørkjær Johannsen. 

Forskellige ideer omkring transport til dødsri-
get er et af de klassiske elementer, som går igen 
i mange kosmologier. I nogle kulturer skal man 
køre i en vogn til dødsriget, i andre tilfælde sejler 
man, rider eller går til dødsriget.

– Selv om hjulet bliver brugt forskelligt i for-
skellige kulturer, så har hjulet som noget dyna-
misk været et fællestræk i vores del af verden på 
tværs af kultur og tid. Den moderne hjulteknologi 

bruger vi f.eks. til at udtrykke hverdagens hek-
tiske tempo: ”det kører derud af” eller ”det tog 
er kørt”. Nogle gange har vi måske lyst til at ”stå 
af ræset”, som John Lennon, der sang: ”I’m just 
sitting here watching the wheels go round and 
round”. Hjulets opfindelse og spredning er altså 
centralt for at forstå en del af den måde menne-
sket tænker og har tænkt på. 

En af de ting som den menneskelige hjerne 
er specielt god til er at forholde ting til hin-
anden, og det vil sige, at når vi ændrer vores 
omgivelser, så ændrer vi også de ressourcer, 
vi har til rådighed til at tænke med. Da den 
kognitive videnskab startede i 50’erne og 
60’erne var det samtidig med, at de digitale 
computere for alvor så lyset. Der opstod den 
ide, at hjernen var ligesom en computer. I 
dag har man fundet ud af, det nok ikke kun 
er sådan. Gennem tiderne har man altid 
benyttet ny, avanceret teknologi som metafor 
eller model for hjernen – lang tid før compu-
terens tid var det f.eks. vævemaskinen, som 
man forsøgte at forstå hjernen gennem.

Foto: scanpix
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B&O fjernsyn er noget andet end et koreansk, masseproduceret tv-apparat, og netop det at kunne være forskel-
lig er afgørende i en globaliseret verden. 

Foto: Søren Solkæ
r, B&

O
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Undervisning, sygebehandling, kontanthjælp og 
folkepension er nogle af de centrale velfærds-
ydelser som den danske stat stiller til rådighed for 
sine borgere. En humanistisk velfærdsmodel vi er 
stolte af. Den bygger på en kollektiv solidaritet 
med ”Robin Hood’ske” principper, hvor dem der 
tjener mest også giver mest til fællesøkonomien. 
Velfærdssamfundets sociale forsikring forudsæt-
ter altså, at de økonomisk bedst stillede bidrager 
til finansieringen, da det ellers ikke vil være muligt 
at forbedre vilkårene for de dårligst stillede. Derfor 
bliver bekymringen vakt, når undersøgelser viser, 
at 15.000 danskere med høj indkomst har forladt 

de danske topskatter til fordel for de udenland-
ske skattefordele. Og når virksomheder vælger 
at flytte biksen til udlandet af samme grund. Er 
vores velfærdsmodel simpelthen for blødsøden og 
ikke gearet til den globale konkurrence? 

skal Vi Være ens?

En holdning Torben M. Andersen ofte møder 
handler om globaliseringen som en fjende af det 
danske velfærdssamfund, fordi globalisering be-
tyder, at vi alle sammen er nødt til at indrette os 
ens. Det er Torben M. Andersen imidlertid ikke 
enig i. Han mener, at der i globaliseringen ligger 

GlobaliserinG  
– en FjenDe aF  
VelFærDssamFunDet?
Hvis Danmark var i en liga, var det en superliga. Vi er et af verdens 
rigeste lande med et veludbygget velfærdssamfund og en stor offentlig 
sektor. men er den danske velfærdsmodel gearet til de globale udfor-
dringer, eller bliver vi presset til at indrette os på samme måde som de 
andre med en mindre offentlig sektor? nej, siger torben m. andersen, 
professor i økonomi og tidligere formand for Velfærdskommissionen. 
bare fordi man spiller i superligaen, er det ikke ensbetydende med, at 
man skal spille som de andre

professor torben m. andersen



24

en interessant tvetydighed, der på den ene side 
stiller krav til ensretning, men i den grad også til 
forskellighed. 

– Globaliseringen betyder, at mange virksom-
heder producerer til det samme marked – det 
globale eller europæiske marked. Vi konkurrerer 
heller ikke længere på naturressourcer. Blot fordi 
en vare bliver solgt af et dansk firma, er det langt 
fra sikkert, at den er fremstillet i Danmark. De fle-
ste varige forbrugsgoder vi køber – fjernsyn, biler, 
vaskemaskiner – er helt eller delvist produceret i 
udlandet – eller også kan de nemt blive det, hvis 
vi ikke er dygtige eller billige nok. Der bliver altså 
færre og færre ting, der kan gøre en forskel. 

ForskelliGHeDen Gør Forskellen

Et af globaliseringens vigtigste konkurrencepara-
metre er, ifølge Torben M. Andersen, knyttet til 
evnen til at være forskellig: 

– Forskelligheden er tit det, der gør forskel-
len. Det kan være ny viden, en ny anvendelse eller 
et nyt design. Der er en grund til, at forbrugere 
køber B&O i stedet for japanske eller koreanske 
masseproducerede fjernsyn. Det er i forskellighe-
den, at det store økonomiske og kulturelle pres 
ligger. Hvis man først siger, det gælder om at være 
som de andre og følge strømmen, så erkender 
man reelt, at man er bagefter. Ved at gøre noget 

anderledes går man foran og er med til at sætte 
dagsordenen. Så igen kan man sige, at hvis man 
vil spille i superligaen, så er det ikke ensbetyd-
ende med, at man skal træne ens. Det vigtige er, 
at når man spiller kampen, skal man kunne spille 
lige op eller helst vinde over de andre. Det kræver 
egne taktikker. 

en tunet VelFærDsmoDel

Selv om vores velfærdsmodel ikke skal skiftes ud 
til fordel for en yngre model, så lægger Torben 
M. Andersen ikke skjul på, at globaliseringen har 
skabt en række udfordringer for det danske vel-
færdssamfund. Han ser et behov for at tænke i 
nye baner for at kunne imødekomme borgernes 
efterspørgsel efter velfærdsydelser. Det kræver 
dog ikke, at den danske velfærdsmodel funda-
mentalt skal laves om, men at man på nogle om-
råder er nødt til at finde nye løsningsmuligheder. 
En af mulighederne Torben M. Andersen peger på 
er at ændre skattesystemet.

– Hvis vi skal holde skattekronerne i den danske 
statskasse, så skal vi satse på at flytte beskatning-
en over til de såkaldte immobile skatteobjekter 
som f.eks. naturressourcer og fast ejendom. Om-
vendt kunne vi selv udnytte den øgede mobilitet 
ved at sætte skatterne ned på de mobile skatte-
objekter, og på den måde gøre det attraktivt at 
arbejde i Danmark.  

– Hvis vi skal blive i superligaen, så er der 
selvfølgelig nogle ting, vi skal tænke over: Er 
velfærdsmodellen skruet helt rigtigt sammen? 
Træner vi på den rigtige måde? Får vi uddannet 
tilstrækkeligt mange til de rigtige ting? 

Naturressourcer og fast ejendom kan ikke flyttes til 
udlandet, men virksomheder kan fristes af lavere 
skatter.  Derfor anbefaler Torben M. Andersen bl.a. 
lavere skatter  – undtagen på netop de immobile 
ressourcer, der ikke kan flyttes ud af landet.

Foto: scanpix/N
iels Å

ge Skovbo



Virksomhederne bliver spillere på det samme globale marked, og det gælder om at være et visionært træk 
foran for at blive på brættet. 

Foto: Polfoto/M
artin Baum

gärtner
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Kender du typen? Bliver der spurgt om i et TV-
program. Vores valg af bolig, bil, tøj er en materiel 
måde at synliggøre, hvem vi er – eller har været. 
For en arkæolog er jordens materielle levn af pot-
teskår, smykker og statuer fortidens stemme, der 
kan afsløre identiteten på et menneskes kultur, 
status, og om mennesket geografisk befandt sig 
på hjemme- eller udebane. 

et Fælles ansiGt – en Fælles iDentitet

”Globalisering i fortid og nutid” lød missionen da 
otte etnografer og arkæologer fra Aarhus Univer-
sitet drog ud på en ekspedition under Galathea 
3 til det nordøstlige Papua Ny Guinea nord for 
Australien. Den lille ø i Stillehavet, Mbuke, var 
omdrejningspunktet for arkæologernes jagt på 

den flere tusinde år gamle lapitakultur, der har 
formået at sætte sine aftryk rundt omkring i Stil-
lehavet. 

– En del af lapitakulturens identitet er det her 
fælles ”ansigt”. Arkæologer har fundet ansigtet 
på adskillige potteskår ved Bismarcksøerne. An-
sigtsmotivet går igen i hundreder af år og findes 
også på Påskeøerne, hvor Thor Heyerdahl har un-
dersøgt kæmpestatuer med ansigter, der faktisk 
ligner dem på potteskårene. Kan det være en af-
bildning af ”forfædrene”, der er gået i arv, spørger 
Mads Ravn? 

Ansigtet er et tegn på lapitakulturen, og kul-
turbærere har fragtet ansigtet fra ø til ø og har 
på den måde globaliseret – på det tidspunkt – en 
meget stor del af verden, fortæller Mads Ravn.

et ansiGt 
i stilleHaVet

ph.d. mads ravn

Globalisering er kulturer, der mødes, og i den konfrontation vokser 
behovet for en identitet – et tilhørsforhold, hvad enten man er jyde, 
hip-hop’er eller en del af den gamle lapitakultur, siger ph.d. og arkæolog 
mads ravn. Hans globaliseringsforskning foregår i fortiden, hvor tilhørs-
forhold og symboler på identitet er mindst lige så vigtige som i dag
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Lapitakulturens traditionelle udriggerkano stævner ud over Stillehavet fra øen Mbuke med etnografer og arkæo-
loger om bord, der tester den flere tusinde år gamle kulturs sans for bådteknologi.

Foto: Jeanette Varberg
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Det 2000 år gamle skelet som ekspeditionen fandt i 
egen baghave på MBuke menes at være forfader til 
den polynesiske kulturs grundlæggere – lapitakultu-
ren. Det er det ældste skelet, der er fundet i Manus-
provinsen nogensinde. 
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GlobaliserinG til lanDs oG VanDs

Hvordan kulturen har spredt sig over 3000 km behø- 
ver man ikke at se langt efter i dag.

Titanfolket – som i dag bor på Mbuke – har 
genoptaget en årtusinde gammel bådbyggertra-
dition, som måske stammer fra lapitakulturen fra 
det 2. årtusinde f.Kr. Det gør det muligt for Mads 
Ravn at ”sejle tilbage til fortiden”. 

– De enorme afstande lapitakulturen har lagt 
bag sig vidner om god bådteknologi og en tidlig 
form for globalisering. Sammen med etnograferne 
kunne vi sejle i kanoerne og finde ud af, hvad de 
kan rent teknisk, og hvor sødygtige de er.  Hvor 
langt kan de sejle? Hvor fører strømmene os hen? 
Hvad er deres maksimale lasteevne? 

Det var dog ikke til vands, at Mads Ravn for 
alvor kom til at stå ansigt til ansigt med lapita-
kulturen.

skeletter i baGHaVen

Arkæologerne skulle også grave efter spor på la-
pitakulturen på selve øen MBuke, og de forsøgte 
også at grave bag huset, hvor de boede. Selv om 
arkæologerne arbejder langt tilbage i tiden, be-
høvede de ikke at grave dybere end en meter, før 
fortiden dukkede op af jorden. 

– Vi fandt et skelet, der er mindst 2000 år 
gammelt og dermed Manusprovinsens ældste. Vi 
mener, at skelettet godt kunne være en forfader 
til den polynesiske kulturs grundlæggere, nemlig 
lapitakulturen, fortæller Mads Ravn. Han fortæl-
ler, at de i udgravningen også fandt et andet kra-
nium, så der måske er tale om en hel gravplads, 
som de håber at kunne undersøge nærmere i den 
kommende sæson.  

iDentitet som last

Stillehavets mange ansigter vidner om, at lapita-
kulturens identitet har betydet rigtig meget for 
Stillehavets rodløse vikinger, når de gik i land og 
blev konfronteret med de indfødtes kultur. Tenden-
sen er den samme i dag, og det er Titanfolket på 
Mbuke et levende bevis på. Her ligger motorbåde 
og de traditionelle udriggerkanoer fortøjret side om 
side – globaliseringens fartøjer fra fortid til nutid.

– Titanfolket bygger udriggerkanoerne efter 
nedarvede traditioner dvs. med tommelfingrene 
som målebånd. Stævnen har også en høj status. 
Det er afgørende, at den bliver udført korrekt, 
fordi hver enkelt gruppe har deres egen stævn-
form, som er unik, forklarer Mads Ravn. 

Kanoerne indgår desuden i titanfolkets myte 
om, at deres ø sank i havet, og derfor var de dømt 
til at leve af og på havet.

Hvorfor interessen for den gamle bådebyg-
gertradition er dukket op til overfladen igen hos 
titanfolket på Mbuke ser Mads Ravn som en reak-
tion på globaliseringen.

– Det er en måde at håndtere globaliseringen 
på. Mange har i dag gået på universitetet, er ble-
vet skolelærere og sygeplejersker. Men alligevel 
står de ud af flyet, sejler over på deres ø, klæder 
sig i traditionelle dragter og danser ved højtide-
lige lejligheder. De bruger den traditionelle kultur 
som en identitetsmarkør til at sige: godt nok er 
vi vestligt påvirket, men vi er stadigvæk os. Det 
er en form for demonstration af og reaktion på 
globaliseringen. 

Foto: M
ads R

avn

Lapita-keramik med ansigtsdekoration. Ansigtet er lapitakul-
turens ”varemærke”, en identitetsmarkør der formodentlig skal 
forestille en forfader. Det samme ansigt har arkæologer fundet 
afbilledet over meget store afstande, hvilket vidner om en me-
get tidlig globalisering af lapitakulturen, som anses for at være 
grundstammen i flere polynesiske kulturer.
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Forberedelserne til rejsen starter i dag ved computeren. Vi bestiller selv flybilletten over nettet og finder måske 
selv vores hotel på ”google earth”. Det er først, når vi skal have en skræddersyet jordomrejse, at vi går til rejse-
bureauerne.  

Foto: scanpix/Firefly Productions
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Da danskerne begyndte at rejse sydpå til Mal-
lorca, tog de sangria og spansk mad med sig 
hjem. I dag kan vi se, hvordan det danske køkken 
er blevet globaliseret. Flæskesteg, medisterpølse 
og frikadeller er jo nærmest uddøende til fordel 
for pasta, pizza, falafel, sushi og middelhavskøk-
kenet. Turisme er kulturel globalisering, og i dag 
er vi blevet endnu mere bevidste om os selv som 
rejsende, og globaliseringen begynder længe in-
den flyet er fløjet.

Den Virtuelle turist

”Online turisme” er den globale tidsalders udtryk 

for den virtuelle turist, der bruger medierne som 
et vigtigt redskab før, under og efter rejsen.  

– Når vi skal på ferie, rejser vi ikke bare ud. Vi 
undersøger gennem nettet, tv og aviser, før vi skal 
af sted. Når vi så er ude at rejse, sender vi rejsebe-
skrivelser hjem på fællesmail og vedhæfter måske 
et par billeder. Efterfølgende bruger vi nettet som 
fotoalbum til rejseskildringer og lysbilledshows til 
at repræsentere og dokumentere vores rejse, for-
tæller adjunkt Jakob Linaa Jensen. Han arbejder 
blandt andet med de globale fællesskaber som 
opstår omkring rejseberetningerne. 

Virtualtourist.com er et eksempel på et fælles-

adjunkt jakob linaa jensen

turen Går til  
internettet

internettet er blevet en trofast rejsemakker, både når rejsen skal plan-
lægges og under rejsen til at berette om vores rejseoplevelser til dem 
derhjemme. efter vi er kommet hjem, bruger vi nettet som scrapbog. 
men glemmer vi, at internettet er verdens største fotoalbum, som alle 
har adgang til? Hvorfor skal den private rejse kunne ses af hele verden? 
og hvorfor har vi et behov for at dokumentere vores rejse?, spørger  
adjunkt jakob linaa jensen
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skab baseret på hjemmesider, hvor man kan læse 
rejseberetninger og udveksle rejsetips. 

– De virtuelle fællesskaber er med til at frem-
me globaliseringen, fordi man kan organisere sig 
på tværs af fysiske rammer og på baggrund af 
fælles interesser.  Jeg kan sidde hjemme og få 
information om eskimoerne eller om et tempel i 
Japan fra personer i Iran eller Sydafrika. Udover 
udvekslingen af informationer får jeg også mulig-
heden for at leve mig ind i, hvad folk i andre lande 
skriver eller tænker, og dermed får jeg en masse 
forskellige synsvinkler på verden, fortæller Jakob 
Linaa Jensen.

Et andet eksempel på hvordan det globale 
netværk i dag bliver udnyttet er de stadig flere 
udbydere af konceptet boligbytning. For ca. 600 
kr. kan du blive skrevet op i en database, hvor du 
indvilliger i at bytte bolig for en stund med andre 
boligbyttere i hele verden. 

meD VerDen som publikum

Samtidig med at der eksisterer en meget bevidst 
brug af nettet, når vi rejser, så peger Jakob Linaa 
også på den gruppe, som bruger nettet til private 
rejsebeskrivelser.

– I dag har enhver ubegrænset ret og adgang 
til at publicere fuldstændig uhæmmet på nettet. 
Det vil sige, at alle kan lægge deres scrapbog el-
ler rejsefortællinger ud på nettet, og det er der 
efterhånden mange, der benytter sig af. Men når 
vi i gamle dage lavede en scrapbog, var den for-
beholdt familie og venner. Bruger du nettet, er 
det med hele verden som publikum. Man kan så 
spørge, om vi reelt har forstået den globale ræk-
kevidde, om vi er opmærksomme på, at vores 
hjemmeside faktisk kan publiceres til hele verden 
og dermed læses af hele verden? Jeg tror, at de 
fleste mennesker er ubevidste om, hvor stort et 
publikum de har, fortæller Jakob Linaa Jensen.

Den demokratiserende adgang til at fortælle 

om den private rejse har betydet, at hvor den 
gammeldags rejseskildring i bogform var kende-
tegnet ved, at én fortalte til mange, så er der i dag 
tale om, at mange fortæller til mange eller måske 
nærmere at mange fortæller til få.

– Selvom man principielt skriver for hele ver-
den, så er der ofte meget få læsere. Det kan be-
tyde, at folk tror, de kan skrive hvad som helst på 
deres weblog, for der er alligevel ingen, der læser 
det, men hvis der ikke er nogen der læser det, 
hvorfor skriver de så?

rejsen Der ForsVanDt

En af årsagerne til at vi bruger så meget tid på at 
skrive om vores rejseliv og dokumentere det på 
nettet, mener Jakob Linaa hænger sammen med 
en dødsangst.
I dag hvor de fleste ikke tror på et liv efter døden, 
i hvert fald ikke i sådan paradisisk forstand, så er 
det en måde at blive udødelig på. 

– Man registrerer sin rejse, fordi man er bange 
for at rejsen ellers vil forsvinde. Vi tror, vi bliver 
udødelige ved at lave scrapbøger, ved at tage bil-
leder, ved at fortælle om vores rejser, og den dag 
vi er væk, smider vores børn dem formentlig ud 
alligevel.

Rejsebureauerne tror Jakob Linaa Jensen til 
gengæld ikke forsvinder, men i og med at vi bliver 
vores egen guide, får de nogle nye opgaver.

– Du går ikke ned til Kilroy eller til DSB for at 
købe en billet, for det kan du gøre på nettet, men 
du går måske derned, hvis du skal på en jord-
omrejse. Specialrejser, skræddersyede rejser, råd 
og vejledning kan de sælge. Så rejsebureauer vil 
overleve, men der vil være meget færre af dem, 
og de vil få en markant anderledes form. Det vil 
snarere være oplevelsesbureauer, der sælger folk 
oplevelser og skræddersyede koncepter. 



��

”Vores tur til Gran Canaria sammen 
med mormor, onkel Jacob og tante 
Connie”. Hjemmesideprogrammer 
som 123 gør det let for alle at lægge 
et helt liv på hjemmesiden, men tæn-
ker de på, at de har hele verden som 
tilskuer? Rejseaktiviteter, bryllupper 
og familiens nye medlemmer hører 
blandt de hyppigste billeder man kan 
finde på de private hjemmesider.

Hjemmesiden virtualtourist.com giver mulighed for at skabe globale rejsefællesskaber, inden man overhovedet er 
taget af sted. ”Meeting outside Wall Street?”, ”Pub Crawl in Munich” og ”Moscow get together” lyder blandt de 
åbne tilbud, man kan byde ind på.  Hjemmesidens slogan: ”Real Travelers – Real Info” fortæller også, at dette 
fællesskab er for dem, der ser rejsen som en livsstil og ikke vil nøjes med rejsekatalogernes anbefalinger.    
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Teknologi er blevet den nye ingrediens i vores fø-
devarer. Det moderne landbrugslandskab byder 
på klonede dyr i staldene og genetisk modifice-
rede grøntsager, der spirer op af jorden. Holdnin-
gerne er mange. Nogle godkender straks menuen, 
mens andre må synke en ekstra gang over den 
teknologiske mad, der går under øgenavnet Fran-
kenstein-food. Og så er der dem, der ikke rigtig 
har noget valg. 

GenmoDiFiceret FøDeVareHjælp

Det amerikanske fødevareagentur gav sidste år 
tilladelse til at sælge kød fra klonede dyr, uden 
at det bliver mærket. Om det faktisk kommer på 
markedet uden mærkning afgør USA’s højesteret 
inden længe. Uanset resultatet af afgørelsen ser 
det ud til at spørgsmålet om, hvor længe der går, 
før vi kan risikere at sætte tænderne i en Franken-
stein-bøf nærmer sig. EU er vores stærkeste mu-
lighed for at bremse det klonede kød. Anderledes 

ser det ud for u-landene, forklarer Ann-Christina 
Lauring Knudsen, der forsker i EU’s landbrugspo-
litik i et globalt perspektiv.

– USA har givet meget store mængder fødeva-
rehjælp, der bestod af genetisk modificeret korn 
og majs, og da u-landene ofte står i en katastro-
fesituation, har de ikke har råd til at takke nej. 
Der melder sig et moralsk dilemma, mener jeg. 
Det samme gælder de mange amerikanske inve-
steringer i supermarkeder, hvor genmodificerede 
varer nemt kan finde vej til hylderne. Udviklings-
landene har kun få interne reguleringer i form af 
love, der sikrer, at de selv kan bestemme, hvor 
meget rød farve, der må være i spegepølsen. Det 
er i de situationer, jeg mener, landbrug og globa-
lisering oplever nogle af de allermest udfordrende 
problematikker.

Det Globale paraDoks

Landbrugspolitik som forhandlingernes akilleshæl 

adjunkt ann-christina lauring knudsen

Frankenstein-FøDe
Ville du spise en burger med kød fra et klonet dyr tilsat en genetisk 
modificeret tomat? altså, hvis du havde et valg? landbrugspolitik er de 
globale forhandlingers akilleshæl, for fødevareforsyning er et sikker-
hedspolitisk emne proppet med nationale særinteresser og etik, fortæl-
ler adjunkt ann-christina lauring knudsen



Et sminket svin udtrykker modstan-
den mod Frankensteinføden. Det var 
Greenpeace, der i oktober 2003 gik i 
aktion på Axelborg mod genmodifice-
rede organismer i landbruget.

Foto: Polfoto/M
iriam
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Greenpeace og Danmarks Aktive Forbrugere fik i oktober 2002 bistand fra Ritt Bjerre-
gaard, da de satte GMO-klistermærker på svinekødet i supermarkeder over hele landet. 
Aktionen endte flere steder i håndgemæng, da almindelige mennesker og aktivister fra 

Greenpeace og Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) gav Dansk Supermarked en hjæl-
pende hånd med at få kødvarer mærket, så kunderne kan se, at svinene sandsynligvis 

er produceret ved hjælp af GMO-foder

Man kan ikke se med det blotte øje, 
om fødevarehjælpen er genmodifice-
ret, og de sultne i en katastrofesitua-
tion får ingen information og har re-
elt intet valg, som her i Sudan i 1997. 
Problematikken melder sig nu igen i 
Sudan. Sulten har det med at bane 
vej for gensplejsningen. Regeringen 
i Zambia besluttede alligevel i 2002 
at afvise 15.000 ton amerikansk 
genmodificeret majs. Den beslutning 
bragte tre millioner menneskeliv i 
fare, og nogle af indbyggerne blev så 
desperate, at de forsøgte at plyndre 
lagrene med GMO-majs.

Foto: Polfoto/Søren Brix Christensen



kom for alvor til syne, da forhandlingerne i Ver-
denshandelsorganisationen WTO brød sammen i 
sommeren 2006. Forhandlinger der ellers tegnede 
til at skulle resultere i de største lettelser for den 
globale handel nogensinde. Igen blev landbruget 
udpeget som problembarnet. Når det kommer til 
stykket, bukker de globale visioner under for de 
nationale særinteresser og for kapitalstærke mul-
tinationale fødevaregiganter, der har investeret 
milliarder i udviklingen.

– De industrialiserede rige stater med EU og 
USA i spidsen gør noget andet, end det de siger. 
De bliver ved med at støtte og intervenere deres 
landbrug, selv om de samtidig indgår i forhand-
linger om at sætte landbrugsstøtten ned for at 
give adgang til deres landbrugsmarkeder. EU bru-
ger omkring 40 % af budgettet på at understøtte 
landbrugssektoren. Det interessante er så, hvorfor 
gør de det? spørger Ann-Christina Lauring Knud-
sen. 

Ifølge Ann-Christina Lauring Knudsen skal 
en af årsagerne forstås i tæt sammenhæng med 
(vest)europæiske ideer om velfærdssamfundet, 
hvor indtægtsstøtte til ’svage’ og specielle grup-
per er en central del af den statslige provision af 
velfærd. Og landbruget er en svag gruppe, der si-
den slutningen af 1900-tallet har været i konstant 
tilbagegang. 

onDt i Historien

I takt med at landbruget historisk set er blevet 
svagere, så er politikernes interesse blevet stær-
kere. Landbruget udgør en af de mest magtfulde 

sektorer, fordi fødevareforsyningen er et afgøren-
de sikkerhedspolitisk område. 

– Der er nogle helt basale grunde til, at land-
bruget har politikernes bevågenhed. Får vi ikke 
mad, dør vi. Selv om vi i dag slet ikke kan forestille 
os nogen form for hungersnød i Danmark, så viser 
historien, at det er bedre at have for meget mad 
end for lidt. Derfor ser det ikke ud som et så stort 
problem, at man støtter for meget. For at have 
politisk stabilitet, så er staten nødt til at have en 
fødevareforsyning, som er konstant og som fun-
gerer. Derfor har stater altid, uanset hvor højtek-
nologiske vi bliver, en konstant interesse i, at det 
fungerer inden for deres eget område.

Globale spillereGler

Konsekvenserne af WTO-forhandlingernes sam-
menbrud har betydet, at der er blevet langt flere 
bilaterale aftaler, hvor et land laver en særaftale 
med et andet land, som de er sikre på deler sam-
me interesser. Det fremmer ikke ligefrem WTO-
visionen om at skabe vækst og velfærd for alle. 
Ann-Christina Lauring Knudsen mener, at en ideel 
men udfordrende løsning ville være et globalt re-
gelsæt, som kunne komme de folk til gode, der 
lever i et land med få interne reguleringer. 

– Et væsentligt etisk spørgsmål bliver dog 
stadig: Skal regelsættet så sige, at man må eller 
ikke må klone? I første omgang kunne man på-
byde en mærkning af klonet kød, så den enkelte 
verdensborger og forbruger selv kunne tage stil-
ling til om han/hun ville have frankensteinmad 
i køleskabet. 

37
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Kina har sænket paraderne og byder den globale 
udvikling indenfor. Dog med én bemærkning: 
Vinduet mod vesten skal være åbent – men flue-
nettet skal stadig sidde i. 

Udtrykket kommer fra arkitekten bag de ki-
nesiske reformer, Deng Xiaoping (1904-97). Han 
ønskede, at de økonomiske vinde, investerings-
vindene, skulle kunne blæse frit ind over det 
kinesiske land, men at den vestlige ideologi og 
tankegang, som han kaldte fluerne, skulle holdes 
ude, eller i hvert fald sorteres omhyggeligt, så folk 
ikke fik de forkerte fluer i hovedet.

Global økonomi, national iDentitet

Kineserne er blevet langt mere åbne mod verden 
i de sidste årtier, men samtidig mere nationalis-
tiske. Meget globaliseringsteori forudser, at de 
enkelte nationalstater får mindre betydning. Den 
magtafgivelse er den kinesiske stat ikke parat 
til, og derfor kæmper den meget hårdt for den 
nationale identitet. Kinesere skal stadig føle sig 
som kinesere og ikke som verdensborgere. For de 
kinesiske ledere er verden et spil, hvor nationer 
kæmper mod hinanden. USA – og nogle gange 
Vesten generelt – bliver derfor opfattet som Kinas 

GlobaliserinG 
”maDe in cHina”

professor stig thøgersen

Frihedsgudinden i papmaché ruller ind på Den Himmelske Freds plads 
akkompagneret af internationale. Vestlige symboler i kinesiske klæder 
spirede frem under det kinesiske studenteroprør i 1989. tendensen er 
den samme i dag. kina prøver at dissekere globaliseringen og tilpasse 
den til det gamle kejserrige. sådan gør de også med demokratiet, og det 
kan få konsekvenser for andre lande, der skæver til den nye stormagt, 
mener professor stig thøgersen
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GlobaliserinG 
”maDe in cHina”

Princippet om hemmelig afstemning blev nøje overholdt til det første demokratiske kommunalvalg i Sichuan i det 
sydvestlige Kina. Nogle af de kinesiske embedsmænd der arrangerede valgene havde overværet det danske kom-
munalvalg i 2005. I boksene var der også opsat billeder af kandidaterne.

Foto: Stig Thøgersen
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modstandere, der prøver at holde landet nede, 
fortæller Stig Thøgersen, der forsker i globalise-
ringen af Kinas konflikter.

Økonomisk set er Kina dog på ingen måde 
holdt ude fra verdensmarkedet. De er fuldt inte-
greret i verdensøkonomien, med en valutareserve 
på tusind milliarder dollars, og meget af den ame-
rikanske udlandsgæld er nu til Kina. Det er dog 
mest i byerne, at kineserne mærker velstanden 
stige. 

Demokrati meD måDe

Stig Thøgersen er en af de mange forskere der 
havde forventet, at der med den kinesiske økono-
miske udvikling ville opstå en middelklasse, som 
så ville kræve politiske reformer i retning af demo-
kratisering. Sådan er det ikke gået. Middelklassen 
er politisk passiv, og den kinesiske stat plukker ud 
af de demokratiske procedurer og bruger dem på 
deres egen måde. Det erfarede Stig Thøgersen, 
da han var rådgiver på et Danida-finansieret valg-
projekt i Sichuan i det sydvestlige Kina.

– Der er tit et anstrengt forhold mellem bøn-
derne og staten. Den lokale ledelse håbede derfor, 
at hvis kommunale borgmestre blev valgt demo-
kratisk, så ville borgerne have mere tillid til dem, 
fortæller Stig Thøgersen.

Normalt udnævnes kommunale ledere af det 
kommunistiske parti, men sammen med danske 
og kinesiske kolleger udformede Stig Thøgersen 
i 2006 nogle valgregler, der gav mulighed for en 
regulær valgkamp i fire af Kinas ca. 35.000 kom-
muner. De kandidater der stillede op skulle ud til 
hver landsby og besvare spørgsmål fra vælgerne. 
Dernæst fulgte en afstemning med stemmebokse 
og stemmesedler, og alt hvad der ellers hører til. 

– På en måde gik det vældig godt, fordi det 
endte med, at det ikke bare var borgmesteren, 
men også hele den lokale ledelse: partisekretæ-
ren, viceborgmestrene og vicepartisekretærerne, 
der kom på valg. Det var et stort fremskridt, fordi 
partisekretæren er kommunens mest magtfulde 
person. Men da myndighederne på amtsniveau 
skulle udpege de nye kommunale ledere, så viste 
det sig, at de ikke nødvendigvis udpegede dem, 
der havde fået flest stemmer. I stedet brugte de 
valgene til at finde ud af, hvilke lokale ledere, der 
var direkte upopulære, og dem fyrede de så.

VejleDenDe ValG

Stig Thøgersen ser resultatet af valgeksperimen-
tet som et udtryk for, at Kina er på vej mod en 
ny politisk styreform, som inddrager befolkningen 
uden at være et liberalt demokrati.

– Det som kineserne eksperimenterer med, 
kalder jeg en konsulterende autoritær model. De 
bruger f.eks. folkeafstemninger til at lodde folke-
stemningen og til at finde frem til populære poli-
tiske talenter. Nogle optager de så i partiet, men 
giver dem en lavere placering i hierarkiet. Efter 
nogle år, hvor de er blevet omskolet, kan de må-
ske avancere i systemet.

I andre situationer tager den lokale ledelse 
befolkningen med på råd, når kommunen lægger 
budget.

Stemmeboks i en bjerglandsby

Foto: Stig Thøgersen
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– Man spørger et borgerpanel, hvordan de sy-
nes, man skal prioritere pengene: er det på vand-
forsyningen eller skolerne? Så kommer der for-
skellige eksperter og præsenterer projekterne, og 
så stemmer panelet. Det er ikke befolkningen, der 
i sidste ende bestemmer, hvad der skal ske, men 
de er en del af beslutningsgrundlaget.

Konsekvenserne for kinesernes særegne brug 
af demokratiet er til at få øje på.

– Hvis Kinas Kommunistiske Parti får udviklet 
en politisk model, som grundlæggende set ikke er 
demokratisk, men effektiv over temmelig lang tid, 
og som accepteres af kineserne, fordi den inte-
grerer nogle af befolkningens ønsker, så tror jeg, 
det vil have ret store konsekvenser for, hvordan 
andre lande i verden vil opfatte sig selv og deres 
politiske muligheder. 

Stemmesedlerne blev udleveret, når man fremviste legitimation, men køkultur var ikke altid vælgernes stærke side.

Foto: Stig Thøgersen
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Danmark er blevet et multikulturelt samfund, 
men det er de fælles værdier, der er grundlaget 
for en homogen nation, ikke hvilket land man 
kommer fra. Kolonihavehus på Amager.

Foto: Polfoto/M
ichael M

ottlau
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Harald Blåtand, landsbykirker, kolonihavehuse 
og et Dannebrog der vejrer i vinden. Danskheden 
bliver ofte forbundet med en fælles kulturarv og 
fælles traditioner, men vi skal lære at forstå det 
nationale mere politisk end snævert kulturelt – det 
vil sige som samfundets fælles og grundlæggende 
værdier. Uden et sådant grundlag vil det danske 
samfund ikke kunne klare sig i en globaliseret 
verden, mener Michael Böss, der beskæftiger sig 
med den globaliserede nationalstat.

– Flere og flere eksperter fortæller os i disse 
år, at stater med velfungerende institutioner, god 
regeringsførelse og social sammenhængskraft vil 
have større chancer for at klare sig på globalise-

ringens betingelser. Succeskriteriet for at det lyk-
kes er en udbredt nationalfølelse i befolkningen. 
Staten og demokratiet afhænger af borgernes be-
vidsthed om, at de udgør en nation. Der er altså 
sund fornuft i at forsvare den nationale følelse, 
mener Michael Böss.

Samtidig siger han, at vi skal være parate til at 
se på nationen på en ny måde. Vi skal – som han 
siger – ”gentilegne” os den. 

– Det betyder, at vi skal trække på de bedste af 
de traditionelle forestillinger om nationen – først 
og fremmest forestillingen om nationen som et 
fællesskab af lige borgere – men samtidig forstå 
nationen i lyset af den sammenhæng, vi lever i 

lektor michael böss  

til ForsVar  
For nationen

Globalisering betyder nationernes ophævelse, forudsagde globalise-
ringsforskere tidligere. i dag ser de nationalstaten som en forudsætning 
for en vellykket globalisering. Det kræver dog, at vi i Danmark fortolker 
danskheden på ny, så vi lærer at værdsætte det multietniske samfund 
uden at lægge nationalstaten bag os, mener lektor michael böss



i dag. Vi må gøre op med forestillingen om den 
etniske nation som dyrkes inden for f.eks. Dansk 
Folkeparti.  

nationalt Fællesskab

En homogen nation kræver, ifølge Michael Böss, 
ikke en 100 % homogen etnisk kultur, men en 
enighed om grundlæggende demokratiske vær-
dier.   

– Det danske folk må først og fremmest ses 
som et politisk fællesskab, der er grundlagt på lov 
og fælles behov for frihed i sikkerhed. Vi må hæv-
de, at nationen eksisterer på et plan oven over de 
etniske og kulturelle forskelle. Vi må anerkende, 
at Danmark er blevet et multietnisk og multikul-
turelt samfund, og at der ingen vej er tilbage til 
tiden før indvandringen. 

Samtidig understreger Michael Böss, at selv 
om vi sociologisk set er blevet et multietnisk og 
multikulturelt samfund, skal vi ikke indrette vores 
samfund efter multikulturalistiske principper: 

– Vi skal ikke tillade etniske parallelsamfund 
og heller ikke indføre særlige love og rettigheder 
for kulturelle grupper. Vi skal tværtimod fastholde 
forestillingen om en samlet nation af medborgere, 
der er lige under den fælles lov.

en nation aF meDborGere

At føle sig som en del af den samme nation er 
grundlaget for medborgerskabet. Men at opleve 
sig som medborgere stiller nogle krav til os, hvis 
slægt har levet i Danmark gennem umindelige ge-
nerationer. 

– Indvandrere må reelt og ikke kun juridisk føle 
sig accepteret som danskere på lige fod med ”et-
niske danskere”. De skal føle sig som fuldgyldige 
medlemmer af den danske nation. Hvis vi ikke lader 
dem få den oplevelse, vil vi som følge af den demo-
grafiske udvikling – altså fordi en voksende befolk-
ningsandel vil være efterkommere af indvandrere 
– blive truet som folk. Desuden vil den danske stat 
miste sin evne til at danne rammer for et velfunge-
rende samfundsliv, forudser Michael Böss.

eu oG nationalstaten 

Tidligere forudsagde globaliseringsforskere, at 
globaliseringen betød at nationalstaterne ville 
ende med at forsvinde. Vi ville blive verdensbor-
gere – eller i hvert fald EU-borgere. Men i dag 
siger mange af dem, at nationalstaterne i virke-
ligheden er uundværlige for globaliseringen. De 
skaber orden i det civile samfund – og dermed 
markedet – og bidrager til den nødvendige inter-
nationale stabilitet. Derudover sikrer de borger-
nes demokratiske medbestemmelse og rettighe-
der. Opgaver EU ikke magter.

– Borgerne i Europa er ikke indstillet på at op-
give deres nationale identitet. Bl.a. fordi de har 
set, at det er i kraft af deres nationale tilhørsfor-
hold, at de har sikret sig rettigheder og demo-
krati. Derfor har de ikke tiltro til EU som noget, 
der kan erstatte nationalstaten. Men det udeluk-
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ker til gengæld, at de af den grund afviser behovet 
for EU. I dag indser flere og flere, at EU fungerer 
bedst, når unionen bygger på et samspil og samar-
bejde mellem selvstændige medlemsstater, forklarer  
Michael Böss.

Den nationale VerDensmanD

Michael Böss mener ikke, at forsvaret for nationen 
betyder, at vi skal ophøre med at tale om Danmark 
som en historisk nation.

– Vi skal blot huske på, at historien hele tiden 
udvikler sig, at politik i dag også har en internatio-
nal dimension, og at vores eget sted i verden – og 
vores nationale kultur – hænger sammen med re-
sten af verden i et stort økologisk, økonomisk og 
kulturelt kredsløb. Derfor er der ingen modsigelse i 
at føle sig som national og som verdensborger, som 
patriot og kosmopolit på én gang. 

Invandrere skal føle sig som fuldgyldige medlem-
mer af den danske nation, ellers bliver den danske 
nation truet, siger lektor Michael Böss. Wilson 
Kipketer fejrer sit verdensmesterskab i 800 meter 
løb i 1999.

Borgerne i Europa vil ikke opgive deres na-
tionale identitet for en EU- eller verdensbor-
ger-identitet, blandt andet fordi en EU- eller 
Verdensstat ikke vil kunne sikre demokratiet. 

Aviser dagen efter Danmarks nej til  
Maastricht-traktaten i 1992.

Foto: Polfoto/Em
ilio M
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Foto: Polfoto/Finn Frandsen
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Du kender sikkert historien 
om elefanten og de tre blinde 
mænd. ’Det er et træ’, siger 
manden, der rører ved benet. 

’Det er en pisk’, siger manden, 
der griber om halen.  ’Det er en 

slange’, siger manden, der holder 
ved snablen.  Ingen af dem har ret, for 

de drager deres konklusioner om helheden ud 
fra et enkelt perspektiv.  Elefanten er et sammen-
sat dyr, hvor ét perspektiv ikke er tilstrækkeligt.  
Der skal snarere mange synsvinkler til for at forstå 
elefantens kompleksitet.  Det samme gælder glo-
balisering.  

Globalisering er blevet et af vor tids modeord.  
Det er et ord, vi bruger, når vi gerne vil sige no-
get centralt om vor tid.  Men hvad er globalise-
ring egentlig for noget, og hvordan forstår vi den 
bedst?  På trods af at forskere i 25 år har forsøgt 
at begribe globaliseringens væsen, er der stadig 
ikke enighed om, hvordan fænomenet skal for-
stås, hvad der driver det, og hvor vigtigt, det i 
det hele taget er.  Men én ting er forskerne blevet 
enige om. Nemlig at globalisering er et komplekst 
fænomen, et samlebegreb for en lang række for-
andringsprocesser, som er i færd med at skabe 
nye betingelser ikke bare for den verden, vi lever 
i, men også for hvordan vi forstår os selv, og hvor-
dan vi relaterer os til hinanden.  

Denne bog har givet ti konkrete bud på globa-
liseringens kompleksitet.  Disse ti bud illustrerer 
bredden i den igangværende forskning inden for 
fokusområdet Globalisering, som Det Humanisti-
ske og Samfundsvidenskabelige Fakultet i fæl-
lesskab har etableret. Næsten hundrede forskere 
fra alle fagområder på de to fakulteter er knyt-

tet til fokusområdet med det formål at omforme 
den overfladiske erkendelse af globaliseringens 
kompleksitet til et solidt indblik i globaliseringens 
mange ansigter.  Udgangspunktet for fokusområ-
det er, at det kun er igennem en innovativ, kritisk 
og tværfaglig tilgang, at vi kan få et indgående 
og anvendeligt kendskab til globaliseringens 
komplekse konsekvenser.  

Det indebærer blandt andet, som de sidste års 
debat om indvandring, Muhammed-tegninger og 
nationale værdier har vist, at vi skal blive bedre til 
at forstå samspillet mellem globaliseringens ’hårde’ 
og ’bløde’ sider. Globalisering er i høj grad drevet 
af nogle økonomiske, politiske og teknologiske 
forandringer.  Men disse ’hårde’ forandringer er 
forankrede i en lang række sociale, symbolske, kul-
turelle og bevidsthedsmæssige processer.  Hvis vi 
ikke bliver bedre til at forstå disse ’bløde’ sider af 
globaliseringen og til at forstå, hvordan de ’bløde’ 
sider både skabes af og i høj grad påvirker globa-
liseringens ’hårde’ sider, vil vi mangle ressourcerne 
til at kunne håndtere de kriser, udfordringer og 
muligheder, som livet i en global verden nødven-
digvis fører med sig.  Det er dette samspil som fo-
kusområdet har sat sig for at forstå.

Du kan læse mere om de mange forsknings-
projekter og om kommende arrangementer på fo-
kusområdets hjemmeside
(www.globalisering.au.dk).

Nils Bubandt 
Leder af fokusområdet Globalisering ved  

Det Humanistiske Fakultet
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