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Den här avhandlingen är en
monografi och en fröjd att läsa.
Jakob Haahr håller läsaren vid
handen och vägleder en varsamt på
resan genom bokens 14 kapitel. I sin
avhandling fokuserar Haahr på
möjligheter och begränsningar för
friluftsliv i Danmark.
Forskningsfrågorna är undersökta
genom ett utforskande angreppssätt
i form av en case- och kulturstudie.
Det är i synnerhet möjligheter och
begränsningar för friluftsturer i
landskapet som är i fokus. Det
geografiska området är avgränsat till
Det Sydfynske Øhav med särskilt
fokus på Helnæsbukten. För att
avgränsa studiens vetenskapliga
omfång, har följande tre
forskningsfrågor formulerats: a) Vari
ligger möjligheterna och
begränsningarna för (tur)friluftsliv på
den formella politiska arenan? b)
Vari ligger möjligheterna och
begränsningarna för (tur)friluftsliv i
landskapet? c) Vari ligger
möjligheterna och begränsningarna
för (tur)friluftsliv i språket? Det är med andra ord på dessa tre arenor, den politiska, den
geografiska och den språkliga arenan, som det danska turfriluftslivet analyseras.

En förutsättning för att kunna utöva friluftsliv är att det finns tillgång till natur och till
landskapet. Den större delen av naturen i Danmark är på ett eller annat sätt kultiverad.
Avhandlingen bygger på ett grundläggande antagande att landskapet är något det kämpas
om. Haahr menar att det utspelar sig en kamp om rätten till att bruka och förvalta naturen
mellan ett flertal olika aktörer. Denna kamp utspelar sig inte enbart på den formella politiska
arenan. Den utspelar sig också i våra handlingar och sätt att röra oss och den förekommer
även i vårt sätt att tala. Att det är just friluftslivet och det som handlar om att gå på tur som
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är centralt blir läsaren varse tidigt i avhandlingen. Redan i introduktionen presenteras
läsaren för begreppet turfriluftsliv. Turfriluftsliv må vara ett nytt begrepp, men författaren är
tydlig med att påpeka att det därmed inte är något nytt fenomen. Han menar att begreppet
turfriluftsliv är synonymt med det som anses som friluftsliv i exempelvis Norge och Sverige.
Turfriluftsliv som begrepp används i avhandlingen för att åtskilja det från andra former av
aktiviteter i naturen. För läsaren är det väldigt bra att begreppet introduceras tidigt i
avhandlingen. Turfriluftsliv som begrepp skapar förutsättningar för en djupare förståelse
genom en nyansering av det annars så allomfattande begreppet friluftsliv.

Enligt Jakob Haahr försiggår turfriluftslivet vanligen över en längre tid, allt ifrån ett par
timmar till flera dagar. Vanligtvis är det knutet till ett mindre område, men sträcker sig även
ofta ut över större områden. Turfriluftsliv är t.ex. att vandra, paddla kajak, segla i jolle, eller
en kanottur genom landskapet. Dessutom är det ofta förknippat med övernattning i bivack,
tält, vindskydd eller stuga. Turfriluftslivet är platskrävande. För att kunna utöva turfriluftsliv
krävs det bl.a. sammanhängande naturområden med övernattningsmöjligheter. Och det
försiggår ofta i landskap som även andra har intresse i. Till skillnad från exempelvis Sverige
eller Norge, finns det i Danmark ingen allemansrätt. Haahr menar därför att till följd av att
landskapet i Danmark domineras av odlingsmark, utspelar sig en kamp mellan markägaren,
affärsmän, turismindustrin, lokalbefolkningen, friluftsförvaltare och friluftsutövare om rätten
att bruka och förvalta landskapet. Ett landskap som till två tredjedelar ägs av sammanlagt
70 000 markägare.

Vad som menas med attraktiv natur, eller vilken relation mellan människa och natur ett
sådant synsätt skapar, problematiseras dock inte.

Avhandlingens empiriska material har genererats genom intervjuer, observationer och
deltagande observationer, samt autoetnografi. Motivet för att göra en undersökande case-
och kulturstudie är att det finns begränsat med forskning i Danmark som belyser
turfriluftslivet och dess tillgång till landskapet. En stor del av det empiriska materialet har
erhållits med hjälp av expeditionen som metod. I expeditionen som metod är det fokus på
den konkreta världen. Tingen undersöks i sin kontext och uppmärksamhet riktas mot helhet
och relationer. Denna empiriska metod har använts till kulturanalys. Genom att vara på
expedition i exempelvis kanot, kajak eller till fots i kulturlandskapet över en längre tid,
skapas rum för perception, reflektion och diskussion. Enligt Haahr uppstår ett kulturmöte
där det är möjligt för forskaren eller forskargruppen att komma tätt inpå en given
problemställning och belysa denna från olika perspektiv, för att på så vis förvärva ny
kunskap. Det empiriska materialet har analyserats genom konfigurationsanalys.

Konfigurationsanalysen, som den används i den här avhandlingen, vilar på antagandet att
det är möjligt att genom iakttagelser utifrån utvalda sökkriterier få insikt i budskap och
upplevelsepotentialer som är knutna till rörelsekulturer. De utvalda sökkriterierna är tid, rum,
energi och interpersonella relationer. Kroppslig aktivitet, iscensättningar och rörelser skapar
mönster. Dessa mönster kallas konfigurationer. Bourdieu och Eichberg menar att våra
kroppsuttryck och handlingar inte är neutrala. Genom våra dispositioner uttrycker vi såväl
åsikter som politiska budskap. Utöver Henning Eichbergs konfigurationsanalys har
författaren använt sig av Pierre Bourdieus begrepp makt och fält i sin analys av vandrares,
jägares, fritidsfiskares, fritidsseglares och kitesurfares möjligheter och begränsningar för
friluftsliv i landskapet. Analysen bidrar till att skapa förståelse för olika aktörers skilda

2/3



intressen, där potentiella konflikter kan uppstå.

Resultaten visar att bäst förutsättningar för friluftsliv i Danmark har de som utövar sina
aktiviteter på eller vid havet, där det råder allemansrätt. Mindre goda förutsättningarna vad
gäller tillgång till landskapet har de mer landpräglade friluftskulturerna. Här begränsar
privat ägande, jordbruksmark och brist på attraktiv natur möjligheterna för utövande av
friluftsliv. Vad som menas med attraktiv natur, eller vilken relation mellan människa och
natur ett sådant synsätt skapar, problematiseras dock inte. Jakob framhåller att det på flera
plan utspelar sig en kamp om tillgång till naturen i Danmark. Denna kamp kommer inte till
uttryck som en stor konfrontation, utan snarare som en pågående kamp mellan olika
grupper som med olika medel försöker stärka sina positioner i ett maktfält. Den starkaste
positionen, dvs. den med mest makt i form av samlat socialt- och kulturellt kapital, verkar
bönder och markägare ha. Turfriluftsutövarna i Danmark organiserar sig i liten utsträckning,
vilket i sin tur ger dem begränsad makt i spelet om tillgången till landskapet. Emellertid har
både den danska staten och flertalet kommuner fått upp ögonen för friluftslivets
värdemässiga och samhällsekonomiska potential. Detta menar Haahr kan leda till fortsatt
utveckling för friluftslivet och turfriluftslivet under åren som kommer.

Den här avhandlingen bidrar med ny kunskap till friluftsliv som forskningsområde.

Metodologiskt är studien intressant, i synnerhet för alla som är intresserade av kulturella
perspektiv och jämförelser mellan de nordiska länderna. Personligen uppskattade jag
verkligen att läsa kapitlet om autoetnografi, där Jakob Haahr skriver in sig själv och
problematiserar sin egen förförståelse i relation till sitt avhandlingsprojekt. Det kapitlet är
helt lysande.
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