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Indledning

Ole Høiris

N år vi agerer i dagligdagen, tager vi på mange områder fremtiden  
 for givet. Når jeg sætter mig ind i en bus, tager jeg for givet, 

at den kører mig derhen, hvortil den er planlagt til at køre. Når jeg 
møder på arbejde, tager jeg for givet, at rammerne for mit arbejde er 
lagt – vand i vandhanerne, borde og stole osv. Og når jeg kører i bil, 
forventer jeg, at andre bilister stort set overholder færdselsreglerne.
 Nogle videnskaber som f.eks. astronomien kan se langt frem i 
tiden, mens andre videnskaber som f.eks. matematikken har fundet 
sammenhænge, der ikke bare gælder i fremtiden, men vil gælde så 
længe, mennesker kan tænke matematisk. Vanskeligere er det med 
de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, for de er fanget i et 
dilemma mellem en opfattelse af, at der er lovmæssigheder for sam-
fundet eller for udviklingen, hvad der gør mennesket til robotter i 
lovbundne systemer, mens de på den anden side betragter mennesket 
som frit og kreativt, det vil sige uforudsigeligt og relativt ubundet af 
bagvedliggende systemer, hvad der medfører, at udviklingen i form 
af en kombination af de tusindvis af individuelle handlinger bliver 
helt uforudsigelig.
 Først havde Gud magten til at forme livet for menneskene, siden 
naturen, men i dag har den demokratiske idé slået så meget igen-
nem, at vi tænker fremtiden som formet i et samspil mellem oplyste 
borgere i en demokratisk samfundsstruktur og så en natur, der er 
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8 F R E M T I D E N

bundet af de lovmæssigheder, naturvidenskaben har fundet og stadig 
finder. Fremtiden formes således på en måde mellem naturen i bred 
forstand som det absolutte, formidlet i form af den viden, vi kan 
skaffe om den, kravene til den menneskelige eksistens og livsform i 
samspillet med denne natur og så de magtformer, der binder disse 
to forhold sammen. Det ideelle i denne sammenhæng er den magt, 
der udspringer af informerede borgeres indsigt, og hvor videnskaben 
har som opgave at skabe og formidle denne indsigt. Et forsøg på at 
se ind i fremtiden på et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt 
grundlag vil derfor tage udgangspunkt i nutidens problemer og på 
dette grundlag se på, hvilke løsningsmuligheder disse har. Men da 
disse løsninger i sig selv åbner helt nye muligheder og nødvendighe-
der, er konsekvenserne på længere sigt helt uforudsigelige.
 Fremtiden er ikke et bud på fremtidsforskning, men er en frem-
stilling af en række scenarier, som lægger op til en selvstændig stil-
lingtagen til de forskellige problemområder – eller som det hedder 
i nutidens sprog: udfordringer. Bogen skal altså betragtes som et 
kvalificeret indlæg i den brede debat om fremtiden, som må være en 
del af ethvert demokratisk samfunds diskurs. Bidragene til denne 
bog skal således opfattes som indlæg i en debat om fremtiden, såle-
des som den tegner sig i nutiden, for ligesom historien altid skrives 
som nutidens historie, således skrives fremtiden også som nutidens 
fremtid, og heri ligger netop berettigelsen i, at også universitetets 
medarbejdere giver bidrag til debatten om de spor, vi lægger ud i 
såvel store som små spørgsmål.
 Bud på fremtiden er fanget af opfattelsen af fortiden. Grundlæg-
gende anskuer vi fortiden på to måder: 1) som en lang evolution 
eller udvikling af menneskeheden fra et eller andet fælles stadium 
med aberne eller fra homo sapiens blev udviklet, eller fra de første 
kulturer blev udviklet og til i dag; udviklingen er her placeret som 
et potentiale i mennesket, kulturen eller samfundet, et potentiale 
der efterhånden udfolder sig. Videnskabeligt kan man ud fra denne 
opfattelse søge efter love for denne udvikling, og hvis man finder 
love for den hidtidige udvikling, vil man med dem kunne udtale sig 
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9I N D l E D N I N g

om fremtiden. Fortiden kan også 2) betragtes som forløbet af mange 
forskellige historier forskellige steder i verden og hos forskellige folk 
eller folkegrupper, religioner, kulturer, samfund eller nationer. Her 
betragtes udviklingen som så tilfældig, at vi ikke har mulighed for 
at basere en vision om fremtiden i hverken mennesket, samfundet, 
kulturen eller i menneskets favntag med naturen. Historiens gang 
kan pludselig ændre sig på grund af en eller anden uforudset begi-
venheds eller opfindelses effekter. Da mennesket her betragtes som 
agent i sin egen historie, og da menneskets kreativitet individuelt og 
kollektivt er uforudsigelig, bliver fremtiden det også.
 I begge modeller er nutiden resultatet af denne fortid, noget der 
igen er resultatet af, at vi, når vi kigger bagud, former historien el-
ler udviklingen på den måde, at den giver nutiden mening, at den 
fører op til nutiden og giver menneskene en meningsfuld identitet 
med reference til fortiden. Fortiden er altid i en eller anden forstand 
formet af nutiden, fordi det er nutiden, den skal give mening − ellers 
vil historien jo være meningsløs! Derfor bliver politiske, litterære, 
kunsthistoriske og andre historier med jævne mellemrum skrevet 
om, så de kan gøre historien eller historierne aktuelle for en ny nutid 
under forandring. Således giver den bibelske skabelseshistorie ikke 
mening for vor identitet i dag, mens nationens historie er central i 
denne sammenhæng, fordi vi nu i et par århundreder har levet med 
nationen som centralt referencepunkt for identiteten. Danmarks-
historien bliver derfor nytænkt af nye generationer. Således er den 
måske ved at ændre sig nu, da der i det, man godt kan betegne som 
kampen om vor identitet, er stærke kræfter, der arbejder på at give 
os en mere europæisk identitet med rod i antikkens Grækenland og 
Rom, en EU-identitet i en kamp mod en mere nationalistisk identi-
tet. Det er ikke så længe siden, at historien om vor identitet som et 
nordisk folk var central. Det er stort set ophørt nu, men fremtiden vil 
helt sikkert byde på også andre nye identiteter – og dermed historier 
og fremtidsforventninger.
 Dette, at forme historien eller udviklingen, så den giver mening 
til nutiden, medfører ofte, at fortiden på forskellig vis formuleres 
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10 F R E M T I D E N

som en negation af nutiden og/eller som nutiden i idealiseret form. 
Historien eller udviklingen kan således få mening ved at vise, at vi 
har bevæget os fra det modsatte af dagens forhold til dagens virkelig-
hed. Dette synspunkt kan fremstilles i en udviklingspositiv ramme: 
Engang levede vi som dyr, uden agerbrug eller tamdyr, jagende og 
med den stærkes ret som eneste retssystem i et anarki, hvor der ingen 
menneskelighed kom til udtryk, en konstruktion som står i modsæt-
ning til nutidens civilisation og ordnede forhold med retssikkerhed, 
lighed og demokrati. Denne modsætning er mest anvendt, når det er 
menneskehedens fortid, der er i spil. Siden romantikken har den ikke 
rigtig kunnet forenes med konstruktionen af den nationale fortid, 
der mere har været fremstillet som en guldalder. Målsituationen, 
tusindårsriget har været fremstillet på såvel liberalistisk som kom-
munistisk baggrund som den situation, hvor der ingen mangel ville 
være, fordi alle kunne få, hvad de ønskede, og ingen ønskede, hvad 
de ikke kunne få.
 Det kan også være en modsat bevægelse, hvor vi levede i et oprin-
deligt paradis – af jordisk eller himmelsk art – hvor alle også her fik 
alle deres ønsker opfyldt, fordi ingen ønskede sig mere, end de kunne 
få. Derefter er det gået tilbage på grund af menneskets evige begær 
og materialisme, og resultatet har været mere arbejde, mindre lykke, 
mere kompleksitet, mere pres på den enkelte, der i byernes anonymi-
tet må søge efter eller selv konstruere sin identitet, samt ikke mindst 
udviklingen af atomare våben eller et umenneskeligt klima. Denne 
fortælling formuleres ofte i opgøret med samtidens civilisation, hvor 
Utopia kan placeres i fortiden eller i periferien af civilisationen – i 
oplysningstiden f.eks. i Stillehavet, hvor den stadig har en eksistens 
i turistreklamerne, men ellers i naturen eller på landet, uden for 
byerne, som det skete for romantikerne og for modernitetens arbej-
dende befolkning. “Der er et yndigt land…” henviser ikke til det indre 
København.
 Det interessante ved sådanne fortællinger i forbindelse med denne 
bog om fremtiden er, at i og med at nutiden konstrueres som mod-
sætningen til oprindelsen eller fortiden, er det vanskeligt at tænke 
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11I N D l E D N I N g

en helt ny tilværelsesform i fremtiden. Vi kan tænke fremtiden som 
en forfinelse af nutiden, som det at overkomme nutidens problemer, 
finde en finere eller mere intelligent måde at håndtere dem på, men vi 
kan ikke med dette afsæt forestille os et radikalt nyt samfund, hvor 
en ny erkendelsesform forholder sig til videnskab, som videnskab til 
religion; hvor lighed mellem kønnene finder en ny og højere form, der 
svarer til patriarkatets opløsning i ligheden; hvor demokratiet erstat-
tes af en samfundsform, der adskiller sig lige så radikalt fra det nu-
værende folkestyre, som dette adskiller sig fra den feudale enevælde; 
hvor det, at retten tager udgangspunkt i beviselige handlinger, har 
brudt med en idé om, at det var Gud, der ved mirakler gav tegn om, 
hvad der var sandt. Kort sagt, er det vanskeligt at tænke fremtiden 
som andet end en kvalitativ og kvantitativ fuldkommengørelse af 
moderniteten i en eller anden form. Og årsagen er, at moderniteten 
netop har en historie- eller udviklingsopfattelse, hvor hele fortidens 
logiske og historiske forløb præcist har moderniteten som nødvendig 
konsekvens.
 I en del sammenhænge er menneskets liv blevet brugt som me-
tafor for samfundsudviklingen, men her er problemet, at man pri-
mært har placeret den vestlige modernitet som voksen for at kunne 
kategorisere andre som børn. Men den kvalitative ændring, dette 
perspektiv giver i form af alderdommens svækkelse, er ikke en at-
traktiv metafor at tænke fremtiden i. Her havde man i øvrigt også 
længe placeret Asien for at give mening til denne verdensdels mange 
store og gamle civilisationer.
 Hermed kan det konstateres, at fremtiden formes af nutiden 
og skal give mening i forhold til nutiden på samme måde, som 
fortiden skal. Vilde ideer bliver rene utopier, som ikke kan tages 
alvorligt, fordi vi i vores forestillingsverden er spærret inde i den 
ramme, moderniteten har sat. Fremtiden er således på en måde 
blot den omvendte fortid, og i forlængelse heraf kan man tegne 
to scenarier, ét hvor vi endelig får skabt den paradisisk lykkelige 
tilværelse, enten ved at få alle vore behov opfyldt i en materialistisk 
overflod eller ved at fornægte, hvad vi ikke kan få. Dette er den 
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12 F R E M T I D E N

optimistiske fremtidsversion, som passer til ideen om den lange 
udvikling ud af den dyriske fortid. Den anden fremtidsversion er 
dommedagsvisionen, som ofte tegner sig i forlængelse af den para-
disiske oprindelse. Ser vi bort fra den kristne dommedag, vil men-
nesket her ende som en robot som i Fahrenheit 451, totalt overvåget 
som i big-brother-samfundet, eller i den ultimative naturkatastrofe 
eller selvudslettende klimakatastrofe eller i det atomare ragnarok. 
Dertil er der med rumalderen i de seneste år kommet en stor komet 
ind i dette udvalg af dommedagsmuligheder, noget der i moderne 
form gentager den klassiske opfattelse af lysende kometer som et 
varsel fra guddommelige magter om drastiske ændringer.
 Synet på historiens eller udviklingens forløb hvilede på to centrale 
opfattelser af menneskets rolle i udviklingen eller historien. Ser man 
på udviklingen i et modernistisk perspektiv, vil såvel naturviden-
skaben som samfundsvidenskaben kunne henholde sig til, at såvel 
naturen som samfundet og dermed også mennesket er styret af nogle 
lovmæssigheder, som også vil have gyldighed i fremtiden. Mennesket 
betragtes her i høj grad som et produkt af de omstændigheder, der 
danner rammen for livet. Hvis vi kan få indsigt i disse lovmæssighe-
der, vil vi være i stand til ikke bare at skitsere fremtiden, men også 
at agere i forhold til den, at forme den. Det andet synspunkt, som 
er kommet stærkt frem i 1980’ernes opgør med de såkaldte store 
fortællinger, tildeler mennesket en meget mere aktiv rolle i historien, 
hvad der så til gengæld gør både fortidens og fremtidens historie til 
et tilfældighedernes spil. Det er her lidt som med vejrudsigterne, man 
kan se en kort tid frem, men man må hele tiden være opmærksom på, 
at et eller andet uforudsigeligt kan ændre betingelserne radikalt. Det 
er et spørgsmål, der kan koges ned til, om vi f.eks. ville have haft 2. 
Verdenskrig ville have eksisteret, hvis Hitler var faldet i 1. Verdenskrig, 
eller om det ligger i tiden, i samfundets strukturer eller i kulturen, 
således som man kan argumentere i forbindelse med forskellige vi-
denskabelige opdagelser. Darwins revolutionerende publikation i 
1859 skyldtes jo, at en anden, Alfred Russel Wallace var nået frem 
til nogenlunde den samme teori på samme tidspunkt.
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13I N D l E D N I N g

 I denne bog er det dog ikke disse ultimative fremtider, der er em-
net, men den mere nære fremtid, som kun mere svagt afspejler disse 
tendenser. Opgaven i denne bog har været at forsøge at forestille sig 
tendenser frem mod 2050 inden for en række forskellige områder 
af videnskaben, kunsten, livet og samfundet, således som man med 
forskellig videnskabelig baggrund mener at kunne formulere nogle 
scenarier. Det er jo et felt, der på de fleste faglige områder ligger uden 
for det, man kan forholde sig videnskabeligt til. Nok kan man viden-
skabeligt forudsige planeternes bevægelser de næste mange tusinde 
år, men det er vanskeligere med de blødere områder som sociale 
strukturer og institutioner eller biologiske og klimatiske forhold, 
herunder videnskabernes egen udvikling. Vi lever i en tid, hvor troen 
på det kreative menneske er stærk, hvor ideerne om samfundets og 
kulturernes lovbundne udvikling er (midlertidigt?) sat på pension. 
Derfor bliver selve det at forudsige fremtiden i denne bog diskuteret 
inden for filosofi, naturvidenskab og litteratur, og forestillingerne 
om fremtiden i de fleste af bidragene formuleret som scenarier, hvis 
konsekvenser diskuteres som mulige løsninger på problemer, der 
udfordrer os i dag. Måske er det korrekt, som den amerikanske filosof 
og matematiker Charles Sanders Peirce hævdede for 100 år siden, at 
det er en uholdbar doktrin at påstå, at det er fortiden, der er årsag 
til nutiden. Det er fremtiden.

******************

Bogen indledes med de naturvidenskabelige bud på fremtiden, og 
som den første tegner Peter K.A. Jensen det store perspektiv på bag-
grund af menneskets udviklingshistorie og dets favntag med naturen. 
Han indleder med at konstatere, at vor arts indiskutable succes i 
udviklingsmæssig forstand har vist sig at rumme en alvorlig trussel 
mod vores fortsatte eksistens. Den største af alle trusler er utvivlsomt 
befolkningseksplosionen med alle dens afledte konsekvenser. Den 
vigtigste årsag til, at vi er havnet i denne paradoksale situation, er, 
at vi med landbrugets indførelse for 10.000 år siden satte os uden 
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14 F R E M T I D E N

for naturen. Vores bevidsthed er siden blevet gradvis mere selvisk, og 
vores kultur har været så succesrig, at vi tror, at vi har vundet retten 
til jorden og til alle dens skabninger.
 Mange biologer har ifølge Peter K.A. Jensen stillet sig selv spørgs-
målet: Vil mennesket fortsat udvikle sig? Svaret synes dog ligetil: 
Menneskets udvikling er ikke stoppet, og det vil den aldrig gøre. Sam-
menlignet med andre organismer kan man imidlertid forestille sig, at 
menneskets udvikling vil tage en lidt anden form, men vi vil som alle 
andre til stadighed være fastholdt i evolutionens stramme greb – vi 
er som alle andre organismer et resultat af den naturlige udvælgelse. 
Men i modsætning til alle andre arter har mennesket ikke blot under-
gået og vil fortsat ikke kun undergå en biologisk evolution, men vil 
også skabe en kulturel evolution. Og vores kulturelle evolution har 
yderligere indvirket på den biologiske evolution, så denne er forløbet 
helt anderledes end hos alle andre arter. Ved hjælp af vores kultur kan 
vi modvirke eller ligefrem annullere effekten af miljøændringer, og 
på den måde kan kulturen fungere som beskyttelse for mennesket, 
når miljøet ændrer sig væk fra det, som mennesket er tilpasset. Dertil 
vil vi med udviklingen af genteknologien kunne indsætte fremmed 
dna i humane celler, ikke kun med henblik på sygdomsbehandling, 
men også med henblik på fremstilling af genmodificerede (transgene) 
organismer, der i princippet også kan omfatte mennesket.
 Har naturvidenskaben overhovedet en fremtid? I denne artikel 
diskuterer Helge Kragh naturvidenskabens fremtid i både et socialt 
og et kognitivt perspektiv. Udgangspunktet er, at naturvidenskaber 
som fysik, astronomi og biologi har udviklet sig eksplosivt i det 20. 
århundrede. Selv om vi ikke med sikkerhed kan udtale os om fremti-
dens opdagelser, så kan vi formulere pålidelige forudsigelser baseret 
på videnskabelige teorier. Men der er ingen tilsvarende forudsigelser 
om videnskaben selv. Alligevel er vi ikke henvist til rene gætterier, for 
den nyere videnskabs historie giver os i det mindste et lille fingerpeg 
om den fremtidige udvikling.
 Efter en generel introduktion om forholdet mellem historisk 
viden og viden om fremtiden (inklusive fremtidsforskning) frem-
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lægger Helge Kragh forskellige synspunkter på, hvorvidt tendenser 
i den nyere videnskabshistorie kan bruges til at foreslå scenarier om 
fremtidens videnskab. Et muligt og meget diskuteret scenario er en 
“afslutning af fysikken” i form af en endegyldig fundamental teori, 
og dette scenario diskuteres kritisk og ret indgående. Desuden be-
handler Helge Kragh muligheden for, at naturvidenskaben i fremti-
den vil undergå et nyt paradigmeskift eller måske blive erstattet med 
alternative naturopfattelser, noget der afvises som usandsynligt – dog 
med den mulighed åben, at en enkelt mulig opdagelse kan vende 
op og ned på vores opfattelse af både verden og mennesket, nemlig 
hvis der etableres kontakt med en civilisation uden for solsystemet. 
Skulle dette ske, vil det have konsekvenser, man knap kan forestille 
sig. Men ud over denne mulighed betragter Helge Kragh sit bidrag 
som sit bedste (og ret konservative) bud på naturvidenskabernes 
situation og rolle anno 2050.
 Henrik Kragh Sørensens spørgsmål til fremtiden er, om det 
matematiske bevis er ved at dø ud. Mange identificerer den dag i 
dag matematik med dens særlige form for erkendelse i kraft af det 
kodificerede matematiske bevis, der har sin oprindelse helt tilbage i 
det antikke Grækenland. Men netop i disse årtier står matematikere 
over for helt nye muligheder tilvejebragt af computeres enorme reg-
nekraft og internettets løfter og muligheder for hurtig vidensdeling, 
som på hver sin måde udfordrer dette klassiske bevisbegreb. Man 
diskuterer således i ramme alvor, hvorvidt det er nok, at computere 
kan hjælpe os til at “vide at”, uden at vi kan give fuldstændige 
beviser, som kan forstås af mennesker. Samtidig forsøger man fra 
nogle sider at nedbryde den romantiske myte om matematikerens 
individuelle stræben og genialitet for at erstatte den med forskellige 
former for store samarbejder og internetbaseret kommunikation. 
Men selv om disse udviklinger er blevet udlagt som “dødsstødet til 
det klassiske bevis”, er der stadig en særlig status omkring beviser, 
som gør, at matematikere fortsat stræber efter viden om nye og 
fascinerende matematiske fænomener i form af begrundelser og 
forklaringer.
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 Et af de områder, hvor man forventer store fremskridt, er inden 
for sygdomsbehandlingen. Her indleder Ole Sonne lidt forsigtigt, idet 
han ikke vil vove sig ud i det helt vilde science fiction med indopere-
rede chips, som selv stiller diagnoser og automatisk sørger for udbed-
ring af defekter i kroppen. I stedet giver han nogle realistiske bud på 
lægevidenskabens muligheder for fremskridt inden for diagnostik og 
behandling i den nærmeste fremtid. Som megen anden teknologisk 
udvikling er mange af landvindingerne også inden for lægeviden-
skaben forbundet med forbedringen i computerkraft, hvor stadig 
større datamængder kan behandles på kortere tid. Dette muliggør 
finkornede optagelser med forskellige billeddiagnostiske teknikker, 
og samtidig kan man få dem omsat til frit roterbare tredimensionelle 
modeller. Vi vil kunne vente os flere elektroniske landvindinger til 
styring af defekter i hjerne og nervesystem, intelligente proteser, re-
paration med stamceller og genterapi og designede medikamenter 
med mere målrettede virkninger og færre bivirkninger. Telemedicin 
bruges alt for lidt i forhold til centraliseringen af sundhedsvæsenet på 
færre større og mere specialiserede enheder, så dette kræver egentlig 
ikke nyudvikling, men kun beslutning om en nødvendig handling 
for at retfærdiggøre centraliseringen. Men generelt må vi erkende, at 
vi altid må leve med nogle skavanker og i sidste ende dø.
 Tommy Dalgaard, Chris Kjeldsen, Hugo Alrøe og Egon Noe disku-
terer fremtidens landbrug, en central faktor for, at vi også i fremtiden 
kan få noget at spise. Forfatterne giver her et indblik i fortællingen 
om det højeffektive erhverv, der præger udviklingen af vort kultur-
landskab, og udviklingen af et dansk samfund, rustet til den øgede, 
globaliserede konkurrence. Og i forhold hertil stiller de spørgsmålet: 
Hvor er landbruget så på vej hen i denne kontekst? På den ene side 
vælter højteknologiske løsninger på tidens miljø- og klimaproblemer 
frem, og på den anden side udvikles et samfund, hvor de fleste kun 
har en marginal berøring med primærproduktionen − og har et helt 
andet ønskebillede af landbruget end det, der præget virkeligheden.
 Med en økologisk revolution lige om hjørnet beskriver Lonely 
Planets guide til Danmark et landbrugsland, som leverer råvarer af 
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topkvalitet, fremhævet af kokke i verdensklasse, og dette er vel også 
et af de væsentligste fremtidsbilleder på befolkningens ønsker. I vir-
keligheden forventes landbruget imidlertid at forfølge flere forskellige 
udviklingsveje, hvor både masseproduktion og lokale produkter har 
sin plads, men hvor en bæredygtig udvikling vil fordre et øget samspil 
mellem producent og forbruger og et fælles ansvar for at give jorden 
videre til de kommende generationer i mindst samme tilstand, som 
vi selv modtog den.
 Den klimatiske udvikling og udfordring har nu været på den 
internationale dagsorden et stykke tid. Jes Fenger tager udgangs-
punkt i, at det 20. århundrede til trods for to verdenskrige, samt 
mindre konflikter og økonomiske tilbageslag, udviste en hidtil uhørt 
fremgang. I store dele af verden er den materielle levestandard steget 
kraftigt, sundhedstilstanden er forbedret, og den gennemsnitlige le-
vealder er forøget. Udviklingen fortsætter på alle områder hurtigere 
end nogensinde, og globaliseringen betyder, at konsekvenserne af 
handlinger i én del af verden i løbet af få dage kan brede sig over hele 
kloden. Et typisk eksempel er den nylige finanskrise. Luftforurening 
er ligeledes blevet et globalt fænomen med den forøgede drivhusef-
fekt og de deraf følgende klimaændringer. Samtidig er den åbenlyse 
sammenhæng mellem handlinger og virkninger forsvundet, hvilket 
vanskeliggør en effektiv bekæmpelsesstrategi.
 Den ukontrollerede befolkningsvækst er allerede nu et funda-
mentalt problem, og i bedste fald er løsningen meget langsigtet. Et 
tilknyttet problem er fascinationen ved vækst, der er forståelig nok, 
men ikke ubetinget en fordel. Det forekommer umuligt med en løs-
ning af begge problemer inden år 2050 og vel knap nok inden 2100. 
Verden står derfor over for et valg: enten en fortsat vækst med tek-
nologisk udvikling, men også med alvorlig risiko for klimaændringer 
og stigende belastning af jordens andre livsformer, som i realiteten 
kan reduceres til rene museumsstykker. Eller en opbremsning, som 
selv med en avanceret teknologisk udvikling kan være ubekvem nu, 
men som givet vil blive meget vanskeligere, efterhånden som tiden 
går.
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 Når fremtiden skal ses i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, 
bliver mulighederne endnu mere mangfoldige og forudsigelserne 
endnu mere usikre. Den samfundsvidenskab, der betragter sig som 
mest eksakt, er økonomien, og som den første repræsentant for sam-
fundsvidenskaberne ser Martin Paldam på Danmarks udvikling de 
næste 50 år. Martin Paldam tager udgangspunkt i, at antallet af op-
findere og udviklere i verden vil gå op med ca. fem gange i de næste 
50 år. På den baggrund må vi forvente en stigning i den teknologiske 
udvikling, ligesom der også bliver brug for opfindelser til at håndtere 
overgangen til nye energikilder. Der vil ske en meget kraftig ændring 
i verden, ved at mange flere lande bliver rige. Det vil føre til store 
politiske spændinger, før de nye rige lande stabiliseres politisk. Til 
gengæld vil det ændre fordelingen mellem ind- og udvandringslande. 
I Danmark er det uklart, om væksten vil gå lidt op eller ned. Til gen-
gæld ved vi, at befolkningen vil blive ældre. Meget afhænger af, om 
det lykkes at få velfærdsstatens størrelse stabiliseret og at få standset 
den kraftige centralisering.
 Fremtiden bliver formentlig ikke fri for konflikter og krige. Gorm 
Harstes bidrag om fremtidens krig tager fat på det paradoks, at krige 
udgør det mest foranderlige og gennemrevolutionerede system i sam-
fundet, samtidig med at de rummer en lang række konstanter. De 
bedste krigsanalyser har vist sig at være Sun Tzus 2400 år gamle bog 
om krigskunsten og Carl von Clausewitz’ næsten 200 år gamle bog 
om krigen. Dertil kommer, at soldaters korpsånd, krigerkultur og 
motivation synes påfaldende konstant. Alligevel er soldaters traumer 
i dag mere individualiserede end tidligere, moderne soldater er mere 
sårbare. Men tidligere var de også meget mere sårbare end det, man 
dengang affærdigede som granatchok. Samtidig rækker forgangne 
krige som 1. og 2. Verdenskrig stadig langt ind i fremtiden. Det gør 
de både gennem deres uhyre mængder af sekundært og tertiært trau-
matiserede berørte mennesker, specielt i Østeuropa, og det gør de 
gennem de institutionelle effekter og systemforandringer, de har sat 
i spil. Irak- og Afghanistankrigene har, viser Gorm Harste, nedbrudt 
USA’s betydning som unipolær verdensmagt. Siden 2. Verdenskrig 
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har vi set, at krige har forskudt sig i retning af at blive stadig mere 
asymmetriske, og det betyder paradoksalt nok, at den svage part of-
tere vinder på krigenes lange bane end den stærke part. Vesten kan 
ikke længere militært kontrollere verden som tidligere, hvilket giver 
nye muligheder for nye magter som Kina, Indien og Brasilien.
 I fremtidens verden bliver det stadig mere vigtigt at finde globale 
omgangsformer, der gør, at ikke kun eliten, men alle i de forskellige 
befolkninger evner at omgås på tværs af kulturer. Ole Høiris tager ud-
gangspunkt i modsætningen mellem modernitetens og romantikkens 
verdensbillede. Hvor modernitetens videnskab ønskede at finde pro-
grammet for menneskets udvikling for at få herredømme over denne, 
ville romantikkens forskere undersøge den menneskelige variation 
og derved bidrage til menneskets dannelse. Med globaliseringen un-
dermineres begge tilgange. Dette rejser spørgsmålet om, hvordan vi i 
fremtiden globalt kan omgås hinanden på civiliseret vis, det vil sige 
blive den universelle menneskelige enhed, som er modernitetens bil-
lede, når vi samtidig må fastholde romantikkens idé om menneskets 
behov for særegne identiteter, en rod i lokale fællesskaber. Og det skal 
ske, uden at denne modsætning mellem retten til særegen kultur – 
eller bredere en grad af frihed – og nødvendigheden af meningsfuld 
global interaktion – behovet for lighed – “løses” med magt og vold? 
Hvordan får vi i en situation, hvor globaliseringen presser os mere og 
mere sammen, de nødvendige fælles trafikregler for global adfærd, 
samtidig med at identiteter formuleres meningsfyldt?
 I forhold til disse forskellige udsagn om fremtiden undersøger 
Hans Hauge, hvilken status de videnskabelige udsagn om en fjern 
fremtids klima, som vi bruger i den offentlige debat, har. Vi forud-
siger med nøjagtighed, hvordan klimaet vil være om 100 år, men 
ingen kan sige, om vi tog fejl. Den slags udsagn er sande, fordi der 
er konsensus blandt de relevante videnskabsfolk. Dernæst forudsiger 
også skønlitteraturen noget om fremtidens klimakatastrofer. En 
sådan litteratur kan anskueliggøre de videnskabelige udsagn. Den 
skal ikke være sand − kun vise en mulighed. Hans Hauge ser også 
på de socialvidenskabelige forudsigelser. Et kontroversielt udsagn 
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påviser, at Tyskland ikke vil eksistere om 100 år, fordi flertallet vil 
bestå af især tyrkiske indvandrere. Den slags udsagn er af en anden 
status end klimaforudsigelserne. Med dem forsøger man at gøre no-
get ved at sige noget. De søger at påvirke virkeligheden. Der er mange 
af den slags. Der er forudsigelser om, at fremtidens kampe vil være 
mellem civilisationer. Der er demografiske undersøgelser, der viser, 
at de religiøse vil arve verden, fordi de får flest børn. Der er kun ringe 
konsensus om disse forudsigelser.
 Endelig er der i dag en helt ny og måske epokegørende filosofi, der 
går ud på, at udsagn om en fjern fortid eller fremtid kan være sande, 
selv om de aldrig kan være sande for den menneskelige bevidsthed. 
Denne filosofi, der kaldes spekulativ realisme, forudsætter, at vi gør 
op med de sidste to hundrede års tænkemåde. Gør vi det, kan frem-
tidsudsagn begrundes.
 De humanistiske bud på fremtiden indledes også med et bud på, 
om fremtiden kan forudses. Hans-Jørgen Schanz’ bidrag behandler et 
vigtigt træk ved spørgsmål om muligheden af at sige noget filosofisk 
om fremtidens verden. Det vises, hvordan der i 1700-tallet for første 
gang opstod en sekulær historiefilosofi, der mente at have afsløret 
historiens hemmelighed og således kunne bruges til at bemestre 
fremtiden − ikke bare forudsige den, men bemestre den. Senere blev 
en sådan opfattelse frem for alt sat i system af socialismen og kort tid 
efter af kulturkonservatismen. I det 20. århundrede satte så opgøret 
med enhver historiefilosofisk tænken ind. Det skete blandt andet hos 
Karl Popper og Hannah Arendt. Den ene hævdede, at det filosofisk 
var umuligt at forudsige fremtiden, da denne i høj grad beroede på 
videnskabelig viden, som er uforudsigelig. Den anden mente også, 
at det var et umuligt projekt, men fordi historien sker og ikke ska-
bes. Herefter har filosofien bøjet nakken og erkendt, at den ikke har 
meget at bidrage med, hvad angår fremtidens verden. Den filosofiske 
position kan dog stadig bruges i forhold til andre naive aktører, der 
forsøger at optræde på scenen.
 I den anden halvdel af artiklen fremsætter Hans-Jørgen Schanz 
nogle gisninger, som er bygget op over hans modernitetsteori tilføjet 
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antagelser om grundkræfter i den umiddelbare fremtid. Antagelsen 
er, at økonomi og religion er de stærkeste globale kræfter i de nær-
meste årtier. Hertil knyttes opfattelsen af, at alle samfund i den nære 
fremtid må være massesamfund, og derefter går profetierne i gang.
 Viggo Mortensen indleder sin artikel om religionen i fremtiden 
med en tour de force-gennemgang af udviklingen i det 20. århund-
rede inden for områderne politik, kultur og religion. Så forskellige 
fænomener som modernisering, sekularisering og religionens gen-
komst har påvirket udviklingen, sådan at vi nu i det 21. århundredes 
begyndelse står med en helt ny dagsorden på det åndelige og religiøse 
område: religiøs mangfoldighed. Mennesket er et religiøst dyr, så 
derfor skal vi ikke regne med, at religionen forsvinder, men snarere 
at den dukker op i nye former, både mere faste og mere løse. Det 
større og mere varierede religiøse udbud kan meget vel tænkes at give 
vækst, samtidig med at fronterne trækkes skarpere op i den danske 
religionspark. Til sidst overvejes udviklingen i Europa og specielt 
kristendommens og protestantismens fremtidige muligheder. Viggo 
Mortensen rejser spørgsmålet, om den danske folkekirke vil nå at 
fejre sit 200-års jubilæum, eller om den kristne forkyndelse vil blive 
overdøvet af muezzinens kald til bøn.
 Et af de steder, hvor fremtidsvisionerne har haft de mest frie 
udfoldelsesmuligheder, er i litteraturen. Svend Erik Larsen tager 
udgangspunkt i, at litteraturen mest handler om det, der ikke findes, 
men som vi kan danne os forestillinger om. Derfor har litteraturen 
altid beskæftiget sig med fremtiden, snart som skræk, snart som håb, 
snart som konkret forudsigelse, snart som vild spekulation. Drømme 
og varsler præger oldtidens litteratur, sociale utopier med konkrete 
forslag til fremtidens ideale samfund slår igennem i renæssancen og 
fortsætter op til i dag. Siden det 19. århundrede har science fiction 
og teknologiske fantasier været populære udtryksformer og løbende 
genvurderet forestillingerne om fremtiden i lyset af teknologisk ud-
vikling, naturens tilstand og krige og katastrofer, ofte med dystopisk 
sortsyn. I denne sammenhæng har øen ofte været det afgrænsede sted, 
hvor utopier eller det modsatte, dystopier, udfoldede sig. Svend Erik 
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Larsen gennemgår herefter litteraturens brug af øer, når mennesker 
har gjort sig ideer om fremtidens menneskelige samfund. Artiklen 
giver eksempler på, hvordan øen foregriber både den kollektive og 
den individuelle fremtid i positive og negative scenarier.
 Blandt de mest kendte litterære genrer med fremtiden som emne 
er science fiction-litteraturen. Peter Mortensen ser i sit bidrag på den 
økologiske science fiction fra Klodernes kamp til Avatar. Science fiction 
kan noget, som de fleste former for realistisk mainstream-litteratur 
ikke kan: Den kan tale til os om de problemer og udfordringer, som 
trænger sig på, og som betinger den moderne civilisations overlevelse 
i fremtiden. Siden genrens begyndelse i slutningen af det 19. år-
hundrede har science fiction-litteraturen beskæftiget sig med miljø-, 
klima- og ressourceproblemer, og efterhånden som disse er blevet 
mere og mere påtrængende, er deres konsekvenser i stigende grad 
kommet til at dominere populære forestillinger om fremtiden. Peter 
Mortensen viser i sin artikel, hvordan en række fremtidsfiktioner over 
en mere end 100-årig periode har anvendt forskellige fremmed- og 
mærkværdiggørelsesstrategier for at få deres læsere til at reflektere 
over konsekvenserne af overforbrug, forurening, overbefolkning, res-
sourceudtømning og global opvarmning.
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