
Samfund, politiske systemer, økologier og infrastrukturer har 
altid gennemgået rytmiske nedbrydnings- og opbygnings-
processer. Bygninger slides ned for at genopstå i nye former, 
samfundskontrakter genforhandles efter ideologiske 
sammenbrud, habitater genoprettes efter økologiske kriser, 
og kroppens væv heles efter kritiske sygdomsforløb. Bag disse 
genopretnings-, reparations-, genopstandelses- og healings 
processer finder vi oftest mennesker, som aktivt forsøger at 
genoprette livsvilkår og omgivelser.

I dette temanummer af Jordens Folk sætter vi fokus på 
regeneration. Vi undersøger, regenerativ praksis som forbundet 
til noget der var engang, noget som er gået i stykker, og noget 
som skal blive. Regeneration knytter sig ofte til romantiserede 
forestillinger om fortiden, hvor fremtidsperspektiver bliver 
forhandlet og fortolket. Hvilke liv bekræftes, hvilken fortid 
genskabes, hvem definerer dét, som er værd at regenerere, og hvem ekskluderes? Det understreger, 
at regeneration er en politisk og etisk praksis. Som etisk praksis knytter regeneration sig også til 
disciplinering af mennesket, hvor samfundsomvæltninger eller forestillinger om moralsk forfald 
motiverer til religiøs selvkultivering, (ud)dannelse, og rehabilitering.  

Vejen til regeneration er ofte ledsaget af teknologiske nyskabelser. Men kan eksempelvis kunstig 
intelligens genoprette omsorgsrelationer i sundhedssystemet, og kan GPS-systemer hjælpe naturen 
tilbage til god økologisk tilstand? Vi spørger, hvad ny teknologi betyder for måden vi ‘vender tilbage’  
til det, som var. 

Forestillinger om genskabelse er ofte forbundet med både afmagt og optimisme. Afmagten over 
sammenbrud – hvad end det er klima- og biodiversitetskrisen, en global pandemi eller en radikal 
samfundsomvæltning - hænger uløseligt sammen med håbet om regeneration. Men hvad sker der, når 
regenerationen udebliver, når bygninger fortsat forfalder, når økosystemer visner og når sygdomme ikke 
giver slip? Kriser afløses af nye kriser, og genoprettelsesprocesser kan trække ud og materialisere sig 
i ufærdige boligblokke, huse uden mennesker og skove uden dyr. Vi spørger, hvordan regeneration er 
forbundet med degeneration, og hvad det betyder, at leve i feltet herimellem.

Vi ønsker at stille skarpt på regeneration som politisk og 
etisk praksis, og som forbundet med afmagt og optimisme. 
Vi modtager gerne bidrag med fokus på krop, dannelse, 
miljø, materialitet, og lignende områder. 

Artikler til Jordens Folk skal overholde forfattervejledningen 
som findes på www.etnografiskforening.dk 

Abstracts (10-15 linjer) sendes til kramer@cas.au.dk  
1. juni 2022. 

I abstractet bedes du beskrive artiklens perspektiv på 
regeneration, samt hvorfor den er relevant for temaet. Skriv 
‘JF Regeneration’ i emnefeltet. Deadline for færdige artikler  
(max 20.000 anslag med mellemrum): 1. september 2022. 
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