
28. årgang nr. 2, maj 2021 • 61

Fortællinger om vort landskab

Vort landskab er styret og formet på en kulturel baggrund. Ud fra 

præferencer og fortællinger hos forskellige befolkningsgrupper analy

seres disses opfattelser af, samt holdninger og ønsker til nuvæ ren de 

og fremtidige landskaber og natur. Ønsker vi, og er vi mon på vej 

mod en vildere natur? 

Det danske landskab med dets resurser er in
tensivt udnyttet – direkte eller indirekte. Det 
kan betragtes som en arena med aktører, der 
kræver, at deres værdier, ønsker og interesser 
bliver anerkendt, tilfredsstillet og tilgodeset. 
Et rum for kamp om virkeligheden i sproget. 
Og om hvordan landskabet uden for byerne 
skal være at arbejde i, bebo, besøge og opleve 
eller blot passere igennem. I denne artikel, 
som omhandler mit speciale/1/, er tilgangen 
anderledes: Det åbne land ses som en værdi
fuld resurse, som vi i samfundet er fælles 
om – et rum eller en verden, som vi delvist 
er medskabere af, men hvor der også findes 
aktører, som ikke er mennesker. Det er rum
met, som vi oplever med kroppen. Og glæder 
os over at bruge, eller delvist overlader til den 
vilde naturs råderum. Min synsvinkel er dog 
primært antropocentrisk, med særligt fokus på 
det enkelte menneskes landskabsoplevel se. 
Herved inddrages vor æstetiske erfaring, en 
sanselig erkendelse, som på én gang er fysio
logisk og kognitiv. 

Opfattelsen af landskabet er undersøgt ved 
brug af spørgeskema og interviews /2/. I 
beg ge tilfælde er anvendt fotos, der bidrager 
til at belyse nye aspekter af landskabsrelatio
nen. Landskabsæstetiske præferencer er før 
undersøgt via fotos, men jeg har brugt langt 
flere, spændvidden mht. landskabs og natur
typer er større og med mulighed for at belyse 
”bløde” (affektive), mere udefinerbare ople
vel ser hos respondenterne. 

I spørgeskemaet kan respondenten vælge 
sit favoritmotiv, tilknytte sin personlige motiv
beskrivelse, begrundelse og kommentarer. I 

interviewene er det affektive aspekt primært 
belyst ved deltagerens fortælling om en særlig 
oplevelse. Respondentgruppen er ikke helt 
repræsentativ for den danske befolkning. Der 
er flere landboere (bl.a. landmænd) og færre 
fra ”stenbroen” end reelt. I interviewdelen 
ind går otte cases, strategisk udvalgte til at re
præ sentere forskellige synspunkter. Der 
mang  ler dog ”industribondens” og den ”inkar
nerede bybos”. Uanset dette belyser undersø

gelsen præferencer, normer og værdier hos 
befolkningen i dagens Danmark. Forståelse af 
disse er et vigtigt grundlag for at løse aktuelle 
problemstillinger for det åbne land til gavn for 
hele befolkningen. I det følgende præsenteres 
en delmængde af mine resultater /1/. 

Nøgleparametre og kulturelle  
prægninger
En sproglig analyse af ytringer tilknyttet valg af 

Nøgleparameter Beskrivelse Andel, %

Natur Vildhed, naturlighed, naturlige processer 49

Atmosfære Stemning (årstid, vejr, sansninger, farver, affekt) 36

Æstetisk dom Det smukke, pæne, grimme, enkle, stilrene m.v. 32

Kognition Refleksion over relationen natur - kultur m.v. 24

Sted Tilknytning, kendskab, genkendelighed 22

Variation
Artsrigdom og formrigdom, samt forekomst af 
sjældne eller karakteristiske arter

18

Fredfyldthed Ro, harmoni, idyl 18

Appel Opfordring til ophold, bevægelse, motion 15

Udsyn Udsigt, overblik, det åbne landskab 14

Kulturhistorie Fortælling om fortiden 12

Livskraft Frodighed, vækst, overlevelsesevne 9

Sundhed Renhed, klarhed (af vand), uforurenethed m.v. 9

Nytte Effektivitet, produktivitet, økonomi 8

Anderledeshed Det afvigende, særegne, enestående 6

Refugium Ly, fristed (fra hverdag) 5

Minder
Erindring om tidligere oplevelser, herunder fra 
barndommen

5

Imagination Fantasi, mystik, eventyr 5

Samfund Socialitet, nærhed, fællesskab 4

Orden Velplejethed, intet rod, intet affald 3

Spiritualitet Besjæling, tro m.v. 2

Tabel 1. Nøgleparametre identificeret ud fra respondenternes ytringer om indhold og aktivt 
valg af foretrukne landskabsmotiver.
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favoritmotiver identificerede 20 nøgleparame
tre, der belyser menneskers relation til land
skab og natur (tabel 1). De hyppigst anvendte 
vedrører indhold af natur, atmosfære og en 
form for æstetisk dom over det pågældende 
landskab.

Sammenhængen mellem nøgleparametrene 
er analyseret via en Principal Components 
Analysis (figur 1). Den viser 3 næsten lige be
tydende, statistisk signifikante akser. Disse 
repræsenterer (tolket) tre måder at forholde 
sig til landskabet på (tabel 2): Akse 1 afspejler 
forholdet mellem rationalitet og følelser, akse 
2 menneskets større eller mindre kontrol over 
naturen og akse 3 typer af naturoplevelse 
strækkende sig fra affektive til praksisbeto
ne de. Sammenhæng mellem PCAaksescorer 
og hhv. nøgleparametre og respondentgrup
per ses i tabel 3. Respondenterne er inddelt i 
tre grupper på basis af ligheder og forskelle i 
umiddelbare æstetiske præferencer /1,2/. 
Unge mennesker forholder sig især affektivt til 
landskaberne, men har også fokus på elemen
ter, der afspejler menneskets kontrol over 
natur og landskab (tabel 4). Det tyder på kul
turel ”prægning” i retning af menneskets or
den. Gruppen med primære erhverv har ten
dens til at forholde sig rationelt og måske 
også affektivt til landskabet, mens aspekter af 
kontrol ikke fylder i ytringerne. Det antyder 
en kulturel ”prægning” i retning af nytte. De 
øvrige respondenter (omtalt som andre) sy
nes at forholde sig rationelt til landskaberne 
(en vidensbaseret relation), har fokus på 
oplevelser tilknyttet brug af natur, mens det 
affektive ikke fremtræder tydeligt i ytringerne. 
Gruppen afviger fra de forrige ved dens fokus 
på, at naturen skal kunne udfolde sig mere el
ler mindre frit uden indblanding. Det antyder 
mulig kulturel ”prægning” i retning af uorden, 
eller det man alternativt kunne kalde naturens 
orden.

De unge udviser positiv relation til minder, 
sundhed, orden, appel, atmosfære og æstetisk 
dom og negativ relation til natur, variation, 
kulturhistorie og kognition (tabel 5). Alt tyder 
på et generelt ringe fokus på (og ofte mindre 
viden om) natur og kulturhistorie. De er mere 
til stemninger og erindringer tilknyttet land
skabet, samt at naturen er ren og sund at op
holde sig i. Enkelte lægger dog vægt på nytte, 
fx landbrugets betydning (arbejdspladser/ 
eksport), og finder derfor fotoserien ”kræn
kende”. Marker skal være veldrevne og et en
ligt træ her er bare i vejen. Nogle unge har 

PCA Negativ side af akse Positiv side af akse Fortolkning 

Akse 1
Natur, kulturhistorie, 
nytte, kognition

Atmosfære (affekt) Rationalitet - affekt

Akse 2 Samfund, nytte, orden -
Kontrol (menneske - 
natur)

Akse 3 Atmosfære (affekt)
Udsyn, variation, 
refugium, appel

Naturoplevelse (affekt - 
brug)

Tabel 2. Fortolkning af hvilke dimensioner, de tre PCA-akser afspejler, i respondenternes 
livsverden. Aksernes negative og positive talværdier skal IKKE opfattes bogstaveligt.

”En flot grøn eng”, ”en mark med gulerød-
der”, ”en veldrevet rapsmark” med et ”træ, 
der ikke gavner noget”, eller hvor der 
”værnes om Guds skaberværk”?  
Foto: A. Sode.

Figur 1. PCA biplot for respondenters ytringer (hvert punkt = respondent) fordelt på nøg le-
parametre. Kun de tre første er statistisk signifikante (forklarer 27 % af variationen i data). 
Jo tættere respondenterne er, des mere ligner de hinanden mht. nøgleparametre (angivet 
ved vektorpile). Jo længere en vektor (nøgleparameter) er, og jo mere parallelt den ligger i 
forhold til en akse, des bedre er den korreleret med denne. Data kun vist for akse 1 og 2.
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dog et romantisk syn på kulturlandskabet 
med vægt på fredfyldthed, skønhed og frihed. 
Andre foretrækker ”uforurenet” natur. Flere 
ser landskabets muligheder for badning, gå
ture, mountain biking, river rafting og afslap
ning.

De primære erhverv relaterer sig positivt til 
nytte, negativt til æstetisk dom. Altså er fokus 
på maksimering af nytte/effektivitet, ikke på 
æstetik. De fremhæver værdien af samspillet 
naturkultur i landskaber med plads til begge 
dele. Nogle udtrykker glæde over atmosfære 
og livskraft (blomstrende raps, byggens 
”velour tæppe”), samt orden, historie, og fæl
lesskabet menneskenatur. Andre foretrækker 
dog upåvirket natur, artsvariation, samt værd
sætter naturens ro/stilhed og mulighed for af
slapning.

De øvrige deltagere (”andre”) er positive 
over for natur, variation i landskabet og kul
turhistorie, og negative (i mindre grad) ift. or
den og sundhed. Fokus er her på landskabets 
natur og kulturhistorie, mindre på dets nytte. 
Et kulturpåvirket landskab er valgt pga. atmo
sfære, fredfyldthed og nostalgi, eller bæredyg
tighed. Ekstensivt udnyttede landskaber frem
hæves pga. artsrigdom/kulturhistorie, og mere 
upåvirket natur pga. særlige naturtyper og 
arts og formrigdom, men også atmosfære. 
Desuden omtales betydning af rekreation og 
mental restoration. Nogle er fascinerede af na
turens vilde, mytiske, dragende, dynamiske, 
barske sider og storhed af national værdi, 
mens andre ser landskabet som et kunstværk, 
evt. med idyl og drama.

Oplevelser 
Interviewene viser, at holdningen til landskab 
og natur bygger på oplevelser. Ofte sanselige 
med spirituelt islæt og undertiden sublime, 
fascinerende og/eller skræmmende. Individet 
ser ikke gennem en ”linse”, men er midt i det 
hele, ikke adskilt fra og har respekt og ydmyg
hed over for natur. Flere personer er nært 
knyttet til det landskab, de har oplevet i barn
dommen eller gennem et langt liv. En lokal 
stedstilknytning kan dog mangle hos den, der 
har boet perioder i udlandet. 

Fortællinger om landskab, natur og 
kultur
Landskabet rummer for den opmærksomme 
iagttager fortællinger om relationen til natur. 
I flere interviews nævnes, at alt liv har værdi 
i sig selv. Opfattelsen strækker sig fra, at alt 
i landskabet er natur (også vi), til at kun det 
”vilde” er natur (eller slet ikke findes i Dan
mark). Hvad der er natur, afhænger typisk af 
kontekst og behov. Landmanden ser fx vild 
natur, når han er i skoven, men også marken 

som natur.
Alle interviewede lægger vægt på biologisk 

mangfoldighed, de fleste med fokus på større 
dyr. Landmænd omtaler ofte fugle, men fæst
ner sig fx ikke ved spor efter mennesker, må
ske fordi de bor midt i og skaber dem selv. De 
øvrige bemærker især gamle kulturspor. Ikke
landbrugere har lav præference for moderne 
kulturspor, fx store, gyllegødskede og sprøj
tede marker med monokultur. Her spiller 
etiske holdninger også ind.

Arv eller kultur
Præferencer for bestemte kvaliteter i landska

bet kan være delvist medfødte, fx evnen til at 
udforske det, søge ly, vand, føde og orientere 
sig efter ”landmarks” /1/. Dette kan basalt 
have påvirket deltagernes scorer og udsagn. 
Viden om og praksis i landskabet, samt tra di
tion, værdier og normer, har dog formo dent
lig påvirket de bevidste valg. Præferencer for 
landskaber er derved stærkt styret af kultur, 
som er en magtfuld, social drivkraft.

Det velordnede landskab
Landmandens ejendom kan opfattes som et 
selvportræt, hvor ordentlighed er et kulturelt 
tegn på godt naboskab, hårdt arbejde og stolt

 Nøgleparameter Akse 1 Akse 2 Akse 3

Udsyn 0,198 -0,276 0,496

Natur -0,455 0,354 0,157

Variation -0,017 0,032 0,544

Refugium 0,351 -0,091 0,483

Kulturhistorie -0,447 -0,088 0,041

Samfund -0,319 -0,610 0,034

Nytte -0,512 -0,570 -0,082

Orden 0,043 -0,616 -0,235

Atmosfære 0,520 -0,240 -0,406

Kognition -0,618 -0,223 0,122

Appel 0,370 -0,316 0,480

Respondentgruppe Akse 1 Akse 2 Akse 3

Unge <25 år 0,251 -0,165 -0,152

Primære erhverv -0,121 -0,0805 -0,133

Andre -0,174 0,126 0,174

Tabel 3. Sammenhæng (Pearson korrelationskoefficient, r) mellem PCA-aksescorer og hhv. 
nøgleparametre og respondentgrupper. For nøgleparametre er kun vist statistisk signifikante 
sammenhænge (r >0,4 eller <-0,4) med mindst én akse (signifikans med fed). Jo større 
værdi, des større signifikans. For grupper er signifikans (P <0,05) angivet med fed, tendens 
(P = 0,05-0,08) med kursiv.

”Et sted for en god hverdag i naturen”, noget dynamisk, ”som er spændende at følge”, eller 
noget, der ”er flot nok, men går ud over landmanden”? Foto: B. L. Madsen.
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hed. Landskabet skal derfor være ryddeligt og 
velordnet, med afgrøder på lige rækker. Det 
bliver en fortælling om utallige generationers 
levede liv og virke, og måske endda om livets 
mening. Det velordnede opfattes som smukt, 
selvom glæden derved ikke kan adskilles fra 
simpel nyttemaksimering.

Trangen til orden og behov for kontrol og 
dominans i landskabet er dog mere universel, 
formodentlig med rod i gammel bondekultur. 
Et naturligt landskab uden tegn på menne
skets intension fremtræder i manges øjne for
sømt, noget der kan udnyttes/forbedres. Or
denstrangen gælder steder, der bebos eller 
besøges hyppigt, fx haver og parker. 

Men præferencerne er med skift i kulturelle 
konventioner under radikal forandring. Jeg 
fandt fx åbenhed over for haver/parker med 
naturligt, lidt vildt udseende, men dog stadig 
styret. Hos mange med sekundær naturafhæn
gighed, men også hos landmænd med alterna
tivt syn på landskabet, opfattes naturlighed/
vildhed/forfald positivt, dog afhængigt af kon
tekst og aktuelt behov. Mange tager afstand 
fra væltede/rådnende træer i skoven, helt i 
tråd med /3/. Noget råddent, uordentligt, sært 
lugtende og anderledes opfattes måske som 
grimt/frastødende pga. kulturbetinget, univer
sel frygt for død og henfald og ønske om 
uforanderlighed.

Prægning
Undersøgelsen viser, at ”barndommens land
skab” ofte er det, vi søger og glædes ved 
se nere i livet.  Prædisponering for karakteri
sti ka i landskabet indlæres tidligt, ligesom 
tilknytning til et bestemt sted. Hvis vi besøger 
et, der ligner, stimuleres sanser og erindring, 
så der fremkaldes associationer og minder om 
tidligere hændelser og erfaringer (æstetisk er
faring). Detailviden om og erfaring med natur 
og landskab er også vigtig, når ikkelandmænd 
forholder sig til landskabet. Dette er særlig 
tydeligt i Sverige, med meget mere vild natur, 
hvor personer opvokset i et bestemt landskab, 
opsøger, slår sig ned og føler sig hjemme 
netop der /4/. Dette er mindre tydeligt i min 
undersøgelse, nok fordi vort landskab er mere 
kulturpåvirket  og vildere natur fragmenteret.

I min undersøgelse har mange unge mindre 
præference for natur end ældre. ”Vild” natur 
opfattes især som sted for afslapning og mo
tion, i tråd med andre studier af unges frilufts
liv. Mange unge mangler viden om natur, lige
som deres landskabsoplevelse især synes 
styret af aktuelle stemninger. Ungdommen 
har også et mere socialt fokus. Forskelle mel
lem ungdoms og voksenlivets naturrelation 
er set før, men ikke unges fokus på stemnin
ger, noget netop fotos får frem. Hos ældre er 
behovet for mental restoration generelt 

større. Desuden er opfattelsen af landskabet 
ikke kun kulturel og manifestation af sociale 
netværk, men et produkt af kropslige foran
dringer og erfaringer over tid.

Naturopfattelse
Kun få moderne mennesker har en rent 
me kanistisk naturforståelse, der kalder på in
troduktion af menneskelige formål i naturen, 
eller vitalistisk forståelse, der søger identifika
tion med naturens mangfoldige formål /5/. 
Opfattelsen er snarere ”flydende”, afhængig 
af situation og aktuelle behov. Her stikker 
moderniteten sit janushoved frem /2/. Fx hvis 
en landmand ser naturen som det frugtbare, 
når han arbejder, men fokuserer på det vilde i 
ferien. Byboere har begrænset adgang til ”vild” 
natur, og selvom de angiveligt foretrækker 
denne med variation i terrænformer og arter, 
får de nemt en forbrugeragtig relation til 
det åbne landskab. Medfødt behov for ”det 
grønne” kan dog ligge så dybt i os, at byboere 
uanset kultur, opvækst og livsbetingelser, 
opsøger det åbne lands ”åndehuller”, eller 
bringer ”varme” (planter) ind i byen. 

Opfattelsen af ”god natur” er måske under 
forandring. Mange mennesker oplever ikke, at 
landskabet mangler typiske arter og stor arts
rigdom. De har ikke været der, savner ikke 
den sjældne engblomme og husker kun den 
almindelige ”smørblomst”. Set fra en kritisk 
position er det et paradoks, at vore landska
ber i dag er så regulerede efter vort behov, at 
de virker umenneskeliggørende.

En antropocentrisk tilgang med fokus på 
naturens tjenester behøver ikke forhindre en 
etisk holdning og ændret adfærd. Oplevelser i 
natur og landskab kan potentielt fremme vor 
sundhed og bane vej for større hensyntagen. 
Æstetiske værdier i dagligdagen medfører 
glæde over ”vild” natur og fremmer moralske 
valg til dens fordel. 

Perspektiv
Befolkningsgruppen, der er afhængig af na tu
rens kulturelle tjenester, er stor sammenlignet 
med landmændene, der direkte lever af na
tu ren. Ikke overraskende, at de sidste føler 
pres fra flertallet, som ønsker oplevelser og 
muligheder for motion og mental restora
tion i en ”vildere” natur. Landmænd indgår 
fælles  skaber med kolleger og modtager tit få 
impulser fra andre med en anden holdning 
og viden – og omvendt. Det er et problem for 
både byboere og landboere, og samfundet, 
fordi en fremtidig udvikling forudsætter, at 
synspunkter udfordres, og at vi lærer af hin
anden. Vi er nødt til diskutere ”bæredygtig” 
produktion, og hvad vi vil med landskab/
natur, men på en respektfuld måde. Vi er en 

Respondentgruppe Rationalitet - affekt Kontrol Naturoplevelse

Unge <25 år  X (affekt)  X (menneske)  X (affekt)

Primære erhverv (X) (rationalitet) - (X) (affekt)

Andre  X (rationalitet) (X) (natur)  X (brug)

Gruppe: Unge <25 år Primære erhverv Andre

Nøgleparameter Pearson r P Pearson r P Pearson r P

Natur -0,252 0,0002 -0,037 0,59 0,233 0,001

Variation -0,186 0,01 -0,067 0,33 0,187 0,01

Kulturhistorie -0,148 0,03 -0,055 0,43 0,150 0,03

Minder 0,194 0,004 -0,090 0,19 -0,128 0,06

Nytte 0,076 0,27 0,156 0,02 -0,084 0,22

Orden 0,141 0,04 0,093 0,18 -0,147 0,03

Atmosfære 0,149 0,03 0,010 0,89 -0,127 0,06

Sundhed 0,207 0,002 -0,065 0,34 -0,161 0,02

Kognition -0,141 0,04 0,124 0,07 0,056 0,42

Appel 0,172 0,01 -0,122 0,08 -0,098 0,15

Æstetisk dom 0,187 0,01 -0,136 0,05 -0,075 0,28

Tabel 4. Oversigt over de tre gruppers respons langs de tre fortolkede PCA akser.  
Signifikans: X (P <0,05). Tendens til respons: (X) (P = 0,05-0,08).

Tabel 5. Signifikante sammenhænge, angivet som Pearson r (P <0,05; markeret med fed) 
mellem respondentgruppe og nøgleparametre identificeret ud fra valg af favoritfotos. Sam-
menhænge med øvrige nøgleparametrene er IKKE statistisk signifikante. 
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del af et hele, ikke adskilte fra naturen, som er 
vort livsgrundlag. Også landmænd fremhæver 
betydningen af en passende balance, men at 
den kan være svær at finde.

De seneste års ”modbevægelser” med fokus 
på biologisk mangfoldighed og naturs betyd
ning for sundhed og overlevelse kan være 
drivkraft for social forandring. Undersøgelsens 
økologiske landmand forventer fx en udvik
ling imod mere plads til vild natur. Nye initia
tiver som landskabsspredning i byer forandrer 
allerede hidtil ubrugelige/oversete steder til 
voksested for vilde planter. Dertil kommer 
”oprør” imod modernismens grønne, vel ord
nede græstæppe i parker, haver m.v. og øget 
fokus på ”grønne tiltag” af religiøs, spirituel og 
filosofisk art. Ønsker vi at sikre vild natur og 
modtage naturs kulturelle tjenester fremover, 
er det dog vigtigt at fokusere på det åbne 

land. Her findes både vild natur og spor fra 
vore forfædre. Det handler om at sikre eksi
sterende værdier, udnytte landskabet skån
somt og afsætte mere plads til det ”vilde”. 
Men ikke uden formidling og udveksling af er
faringer mellem befolkningsgrupper. Gensidig 
forståelse og øget samarbejde er nøgleordene 
for at nå det. Banalt? Ja, men nødvendigt.
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