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Redigeret af Kristian Hvidtfelt Nielsen, Michael Harbsmeier & 
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Gennem historien har feltarbejde og ekspeditioner været 

praktiseret som grundlæggende videnskabelige arbejdsmeto-

der, der inden for vidt forskellige discipliner har givet forskere 

mulighed for at observere og samle data uden for de akademi-

ske institutioners mure.

Laboratoriet anses traditionelt for at være det rette kontrol-

lerede miljø for produktion af objektiv og generaliserbar viden 

gennem eksperiment og observation. Feltarbejdet er derimod 

nært knyttet til bestemte steder med mere eller mindre ustabile 

og uforudsigelige karaktertræk og har derfor ikke haft samme 

uanfægtede status som videnskabelig metode. Det har også 

afspejlet sig i videnskabshistorien og videnskabssociologien, 

som har haft en forkærlighed for især laboratoriet og eksperi-

mentet. 

Scholars and Scientists in the Field: Studies in the History of 

Fieldwork and Expeditions samler 17 fortællinger om feltar-

bejde i vidt forskellige geografiske og tematiske områder. 

Beretningerne spænder fra de første videnskabelige ekspeditio-

ner i 1700-tallet til nutidens massive satsninger på feltforsk-

ning.

Gennem studier af alt fra trøffelforskere, jernbaneingeniører 

og journalister til geologer, arkæologer, folkemindesamlere 

overalt fra Europa til Asien, fra Arktis til Afrika og Amerika 

viser et internationalt hold af forfattere hvorledes videnska-

belige, politiske, sociale, kulturelle og personlige interesser og 

holdninger har præget og stadig præger bestræbelserne på at 

udforske, forstå og udnytte verden.
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