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GLOBALISERINGENS FØLGEVIRKNINGER

Turisme, nye teknologier, klimaforandringer, urbani-

sering, fraflytning, funktionstømning, reguleringer, 

forurening, infrastruktur, homogenisering af kultur, 

arkitektur og landskab sætter spørgsmålstegn 

ved vores opfattelse af verden som en statisk og 

overskuelig enhed.

INTRODUKTION

Faxe Ladeplads
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REKREATIONALISERING AF KYSTEN

De store ændringer i udnyttelsen af kystens traditionelle produktionsmæssige potentialer hen 
i mod en udnyttelse af kystens rekreative potentialer indenfor turisme, bosætning, fritid og 
natur kan betegnes som en rekreationalisering af kysten. (Søren Byskov 2003)

Rekreationaliseringen af kysten er ikke et nyt fænomen, men er en naturlig del af det moderne 
samfund. I før-moderne tid blev kysten opfattet som et kosmologisk ophøjet sted forbundet 
med fare, død og ødelæggelse, på linje med bjerglandskaber og fjerne lande. Opfattelsen af 
den vilde natur ændrede sig med udbredelsen af Rousseaus tanker om den ædle vilde, der 
lever i et uskyldigt og ligeværdigt forhold til naturen i modsætning til den civiliserede verdens 
ødelæggende natur. Idag er kysten et demokratisk og konfliktfyldt interessefelt.

Bellevue Strand, Kbh. Foto: Kim AgerstenCaspar David Friedrich, munken ved havet, 1809 P.S. Krøyer, Sommeraften på Skagens Sønderstrand, 1893

INTRODUKTION
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STRUKTURREFORMEN

Forvaltningen af kysten og dens værdier har med strukturreformen i 2007 gennemgået en 
af de mest markante ændringer af forvaltningen i nyere tid, hvor de nye kommuner har fået 
større ansvar for bevaringen og udviklingen af kystens natur- og kulturværdier.

INTRODUKTION
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INTRODUKTION

AMTERNES VIDEN FORSVUNDET

Kystanalyse 90

Gennem et omfattende arbejde med en kortlægning af eksisterende og planlagte arealanvendelser langs de danske kyst-

strækninger (gennemført i 1990) blev der skabt en forståelse for, at de danske kyster var en truet ressource, som det var nød-

vendigt i højere grad at beskytte mod bebyggelse og anlæg. Miljøministeriet var initiativtager til denne undersøgelse, og blev 

udført i et tæt samarbejde med alle landets amter. 

Hovedkonklusionerne i kystanalyse 90 var:

• at 30 % af Danmarks kyststrækning var optaget af byggeri og anlæg eller reserveret til fremtidige bebyggelsesformål, og at 

omkring halvdelen af de samlede kyster er i større eller mindre grad præget af bebyggelse eller tekniske anlæg. 

• at det store pres på det danske kystlandskab ikke var ophørt. Der kunne konstateres et fortsat pres fra byvækst, turisme, en-

ergiforsyningsanlæg, industrier, depoter, kystsikring mv.

• at kystlandskabet var (og er) et nationalt interesseområde

• at planlægningen måtte sikre at kysten ikke blev belastet yderligere

• at endnu uberørte kyststrækninger skulle sikres mod nye bebyggelser og anlæg

• at særligt værdifulde, men skæmmede kystlandskaber (visuelt eller miljømæssigt) måtte genoprettes

• at byernes udvikling langs kysten måtte standses

• at byer, sommerhusområder mv. skulle vurderes med henblik på flersidig anvendelse

• at uudnyttede arealreservationer skulle overvejes tilbageført til landzone

• at nye, nødvendige anlæg skulle udformes så de blev tilpasset kystlandskabet

• at nye anlæg kun kunne placeres kystnært såfremt ikke kystnære lokaliseringsmuligheder var vurderet og fundet uegnede

• at planlægningen måtte sikre at sammenhængende kystnaturområder ikke blev opsplittet i mindre områder

• at planlægningen skulle sikre en afvejning af de mange modstridende interesser i kystområderne

• at den offentlige adgang skulle sikres og udbygges.
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INTRODUKTION

POLITISK FOKUS

Fokus på kysten i forslag til Landsplan-redegørelse 2009. indeholder afsnit om en samlet 
turismeplanlægning, bevaring af kystens værdier, bevaring af kystnære hoteller, liv 
i byerne året rundt, deltidsbeboelse mod tomme boliger og særlig begrundelser for 
kystnære placeringer.
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DEN DANSKE FORVALTNING

Danmark har tradition for en restriktiv planlægning af kystzonen. 

300 m strandbeskyttelseslinje og Kystnærhedszonen, der er en planlægningszone, 

hvor ferie- og fritidsanlæg kun kan lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske 
overvejelser. Denne zone udgør 26% af det danske areal. 

INTRODUKTION
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BALANCE MELLEM BENYTTELSE OG BESKYTTELSE 

De danske kystområder er enestående. Derfor Er det vigtigt, at vi nøje 
overvejer, hvordan vi bedst muligt bruger områderne nær kysterne. Vi skal 
på én gang tage hensyn til områdernes natur og landskaber og samtidig 
sørge for, at der bliver plads til menneskelig udfoldelse og til at nyde de 
oplevelser, som livet i sommerhusområder giver mulighed for.

Lovændringen er en følge af regeringens ønske om at styrke udviklingen 
i alle egne af Danmark. Nye sommerhusgrunde vil være med til at skabe 
arbejds-pladser lokalt, og de nye sommerhusgrunde skal derfor først og 
fremmest placeres i landets yderområder.

Lovændringen giver flere mennesker mulighed for at tilbringe deres ferie 
og weekend i sommerhus i Danmark. Et ophold i sommerhus giver ad-
gang til naturoplevelser og friluftsaktiviteter, og øger efter min opfattelse 
forståelsen for naturen og viljen til at passe godt på den.

Kan benyttelse af naturen styrke beskyttelsen?

(Hans Chr. Schmidt, tidl. Miljøminister)

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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ALTERNATIVE ENERGIFORMER

Samtidig dukker der nye teknologier op indenfor alternativ og vedvarende energi som svar 
på klimaforandringerne, som f.eks. vindmøllerparker og algeanlæg, der er store visuelle og 
fysiske indgreb i kystlandskabet, der ikke korresponderer med opfattelsen af kysten som 
æstetisk baggrund for rekreativ udfoldelse.

Onsevig Klimapark, foto fra Lolland Kommunes hjemmeside

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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KYSTKULTURENS DILEMMAER

Blåvand, før og efter sommerhusinvasionen

SOMMERHUSINVASIONEN

Tab af den lokale stedstopografi eller en demokratisk ferieform?
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‘DET GODE LIV VED KYSTEN’

Tab af lokal byggeskik og havetradition (MacMansion) eller revitalisering af yderområder? 

Hus under kraftig ombygning i Skagen

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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SKAL VI BEVARE NATUR ELLER KULTUR?
 

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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KYSTKULTURENS DILEMMAER

SKAL VI BEVARE DEN ‘UBEHAGELIGE’ KULTURARV?
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KYSTKULTURENS DILEMMAER

HVILKE ‘KULTURARVSLAG’ SKAL VI BEVARE?
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Stenbjerg Landingsplads - Bevaring af et materielt kulturmiljø

MUSEALISERING 

Er fredning, rekonstruktion og idealisering af historien et sentimentalt glansbillede 

af en uforanderlig fortid, ”hvor regionale forskelle er stiliserede til søde og kitschede 

turistattraktioner” (Relph 1976) eller er det en naturlig og vedkommende måde at 

kommunikere fortiden til nutiden på? 

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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Dansk subtropisk badeland

TIVOLISERING

Er tivoliseringen  en historieløs afart af musealiseringen, hvor der sker en ”absurd og 

syntetisk produktion af steder via surrealistiske kombinationer af historier, myter, virkelighed 

og fantasi som har en meget lille relation til stedets særlige karakter” (Relph 1976) eller den 

en fristed fra hverdagen med en sam(p)ling af stedstypologier ud fra vores idealer og ønsker. 

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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TURISMENS KULTURARV

Fanø Bad “Alt i alt er området ændret så drastisk, at det ikke adskiller sig fra så mange andre 
feriesteder ved kysten, og miljøet er derfor ikke prioriteret som bevaringsværdigt kulturmiljø, 
skønt områdets historie som et af de første bademiljøer på sin vis er vældig interessant.” 
(Pilotprojekt om Kulturhistorien i Planlægningen 1999)

KYSTKULTURENS DILEMMAER
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TEORIER OM KYSTENS LANDKABER

FRA LAND TIL LANDSKAB

Opfattelsen af kysten som land, der med sine fysiske og materielle resurser kan udnyttes ved 

fysiske indgreb og hvor der er en fysisk og følelsesmæssig forbundethed mellem befolkning og 

det materielle, har bevæget sig hen imod en opfattelse af kysten om landskab, hvor resurserne 

er baseret på stedets æstetiske fremtræden og udseende og brugen omfatter fritid, rekreation 

og ”visuelt forbrug” af stedet, med opfindelserne af fotografiet, balkonen charterrejsen og 

sovenirs. (John Urry, m.fl.)
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NATURDETERMINISME - KYSTEN SOM ‘HAVSKAB’

Poul Holm er kritisk overfor at kystkulturen bliver ophøjet til en fælles national arv og kultur. 

Poul Holm foreslår at bruge den mere akademiske betegnelse maritim historie, der behandler: 

- Bebyggelse ved kysten (herunder havnebyer)

- Produktionsmidler (skibe, fremdriftsmidler, navigation, fangstredskaber)

- Transport (flytning af varer og personer)

- Maritime ressourcer (fisk, havpattedyr)

- Magtudøvelse

- Rekreation

- Bevidsthed (havets rolle som begreb, kystbomentalitet)

For Poul Holm udgør samspillet menneske, kyst og hav et ’havskab’ som består af ’en historisk 

konkret menneskeskabt sammenfletning af landet og havet’ uden territoriale grænser.  

Braudels studier af Middelhavet arbejder ’med stadig større cirkler, der lader havet påvirke 

kyst, slette og bjergland på forskellig vis’. (Poul Holm, Kystkultur som forskningsemne, 1995)

TEORIER OM KYSTENS LANDSKABER
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TEORIER OM KYSTENS LANDSKABER

LANDSKABSØKOLOGIEN

Landskabsøkologien forstår landskab som rumlige variationer på en række forskellige skalatrin 

og dets heterogenitet som følge af biofysiske og kulturelle årsager. Landskabsøkologien 

tilstræber at arbejde holistisk og tværvidenskabeligt ved at forbinde naturvidenskabelige 

og humanvidenskabelige teorier og begreber. Landskabsøkologien er bl.a. inspireret af 

kulturgeografen J.B. Jackson, der definerede landskabet som et kunstigt menneskeskabt 

system af overlejrede rum skabt ud fra samfundsmæssige behov. 

De centrale temaer i landskabsøkologien er processer som:

• den rumlige struktur af landskaber, der spænder fra vildnis til by,

• forholdet mellem struktur og dynamiske processer i landskabet,

• forholdet mellem menneskelig aktivitet og eksisterende strukturer, processer og forandringer,

• effekten af skalaen og påvirkninger i landskabet

  

(Richard Forman, James Corner og Stan Allen)
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MARXISTISK LANDSKABSFORSTÅELSE

Fra midten af 1980 til begyndelsen af 1990erne landskabshistorisk tilgang med rødder i 

marxismentilbød et alternativt tilgang, hvor landskabet blev identificeret som et i sig selv 

social-kulturel i sin produktion, i sin kartografiske reproduktion og i sin brug og elitens 

magtudøvelse var landskabets drivkraft.

Denne magtudøvelse udelukker folk fra at komme til orde (og gør dem til ofre).

(David Harvey m.fl.)

TEORIER OM KYSTENS LANDSKABER
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DEN KULTURELLE VENDING

Fra midten af 1990erne er vi placeret i opfattelsen og udformningen af landskabet. Landskabet 

består af rum eller steder, eller begge samtidigt, der eksisterer refleksivt i vores erkendelse 

såvel som i vores kropslige erfaringer med den materielle verden, der hele tiden bliver skabt af 

og skaber os samtidigt som menneskelige flertydige identiteter.

Landskabet er blevet et mindscape.

(Tadhg O’keeffe: Landscape and Memory: historiography, Theory, Methodology, 

in Niamh Moore and Yvonne Whelan (red.) Heritage, memory and the Politics of identity) 

 

TEORIER OM KYSTENS LANDSKABER
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LANDSKABSFÆNOMENOLOGIEN

Den fænomenologiske landskabsanalyse peger på det symbolsk betydningsfulde og kulturelt 

konstruerede landskab. Her er landskabet historisk skabt af dem, der bebor det – natur og 

kultur udgør tilsammen en dynamisk land-skabelse, der tager udgangspunkt i den direkte 

oplevelse og interaktion mellem person og omgivelse og i menneskets kropslige indlejring i 

landskabet.   

(Christopher Tilley)

TEORIER OM KYSTENS LANDSKABER
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HVAD ER KULTURARV

KULTURARVENS DISKURSER

Kulturarv er blevet et vigtigt begreb i tre forskellige diskurser: 

I den samfundsteoretiske diskurs er kulturarv en del af den ’kulturelle vending’, hvor kultur 

opfattes som en grundlæggende forudsætning, der præger menneskelig udvikling og socialt liv 

i en ”kulturel virkelighed, der til stadighed må dannes og omdannes for at fungere”.

I den professionsbaserede diskurs har kulturarv udvidet sig, fra kun at have været brugt 

som et normativt begreb til en mindre del af denne kultur til  at gælde “hele den eksisterende 

arkitektur, som den fremtræder i bygninger, byer og kulturlandskaber – i alle skalaer”.  

I den partipolitiske diskurs er kulturarv en del af en identitetspolitisk og ideologisk kultur- og 

værdikamp med en normativ brug af værdibegrebet gennem en national selvforståelse f.eks. 

ved at indføre kanoner for kultur og arkitektur, hvor noget er bedre end andet.
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DEFINITION PÅ KULTURARV 

HISTORY - HERITAGE

History som det der rent faktisk skete

Heritage er ikke interesseret i fortiden for den historiske erkendelses skyld, men for at vurdere 

hvilke dele af den, der kan bruges i en nutidig sammenhæng. Heritage er altså en konstruk-

tion; det er den praktiske brug, vi gør af historien. 

(David Lowenthal)

HVAD ER KULTURARV
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HISTORIEN - DEN OBJEKTIVE VIRKELIGHED

Der er grundlæggende to tilgange i defineringen af kystkulturen. Den første tilgang er den 
objektive virkelighed, der består af synlige fysiske elementer efter kulturer som f.eks.:
- kombinationsbruget
- fiskeriet, opdræt, hval- og sælfangst
- søfart
- skibs- og bådebyggeri
- Havne, fyr- og lodsvæsen
- Forsvarsværker
- Færgefart
- Rekreation

Et pilotprojekt på Fyn i 1998 udpegede 35 temaer i kystkulturen. Denne tilgang er udbredt hos 
kulturhistorikere, arkæologer og hos restaureringsarkitekter. 

Fiskerlejet SøndersideHornbæk Fiskerleje

HVORDAN UDVÆLGER VI KULTURARV
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KULTURARV - DEN KULTURELLE KONSTRUKTION

Den anden tilgang kalder vi den kulturelle forestilling eller konstruktion. Denne opfattelse 

tager udgangspunkt i de betydninger vi lægger ind i begrebet, vores faglige baggrund og det 

deraf følgende blik, som vi betragter vores omgivelser med.

Et eksempel: Hvorfor skal Kronborg bevares og Helsingør Værft transformeres når de begge 

bygninger rummer store kystkulturelle værdier. Det er ikke en objektiv begrundelse, men en 

kulturel tilbøjelighed. Det skaber i sær problemer med kystkulturens mere anonyme bygninger. 

Helsingør Værft Kronborg

HVORDAN UDVÆLGER VI KULTURARV
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KULTURARV ER ET MENINGSLØST BEGREB

Kulturarvbegrebet er efterhånden udvidet i en sådan grad, at det risikerer at blive meningsløst.

1. De overleverede artefakter, bygninger og steder udgør ikke i sig selv udgør kulturarv. 

2. Al kulturarvsværdi er udefrakommende og tilskrevet.  

3. Kulturarven er en proces og dens værdi ligger uden for objektet.   

4. Hvis kulturarven bærer vores idéer om nutidige behov, bliver dens anvendelse helt central. 

Bevaring er ikke anvendelse. Fortiderne kan ikke bevares, da de pr. definition ikke eksisterer i 
nutiden. 

Turismen kan f.eks. tjene som “terapeutisk støtte til grupper og individers psykologiske 
stabilisering” og “til indføring i gældende normer, værdier og sociale grupperinger.”

(Gregory Ashworth: Slesvig/scleswig – kulturarven som identitet, ejendom og territorialkrav, Skjulte skatte i grænselandet)

HVORDAN UDVÆLGER VI KULTURARV
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HVORDAN UDVÆLGER VI KULTURARV

DE VÆSENTLIGE SPØRGSMÅL TIL KULTURARVSFORVALTNINGEN

”hvem skaber og formidler kulturarven?”  og 

”hvilket nutidigt formål tjener det?”
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NYE DEFINITIONER PÅ KULTURARVEN 

1. The architectural, urban and landscape heritage, as well as artefacts, are the result of an 
identification with various associated moments in history and social-cultural con-
texts. The conservation of this heritage is our aim.

8. Historic towns and villages, in their territorial setting, represent an essential part of our uni-
versal heritage, and should be seen as a whole with the structures, spaces and human 
factors, normally in the process of continuous evolution and change. This involves all sec-
tors of the population, and requires an integrated planning process, consisting of a wider 
range of different activities.

(Krakow-charteret 2000)

HVORDAN UDVÆLGER VI KULTURARV
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Unesco immateriel kulturarv i Japan

UNESCO OG DEN IMMATERIELE KULTURARV

Den immaterielle kulturarv har siden 2003 været anerkendt som bevaringsværdig. Konventionen 
indeholder områder som mundtlige traditioner og sprog, performance kunst med traditionel 
musik, dans og teater, sociale praksisser, ritualer og festivaler, viden om naturen og universet og 
traditionelle håndværksmetoder. 

I 1980erne blev den immaterielle kulturarv i USA fremhævet som ligeværdig med den materielle 
kulturarv og der blev vedtaget og etableret begreber som cultural conservation.

HVORDAN UDVÆLGER VI KULTURARV
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PUSHAK’s design for Snefjord, Norge, foto:Steinar Skaar

BEVARINGEN AF ET STED

Et steds kultur er nært forbundet med bevaringen af et sted, da forståelsen af stedet ikke kan 
adskilles fra hvordan folk lever deres liv eller fra indflydelsen fra de historiske øjeblikke og so-
ciale og økonomiske institutioner, der er bestemmende for disse liv. 

(Setha M. Low 1994)
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 Statisk objekt     vs   Dynamisk proces

 Fredning          vs   Kulturbevaring

 Arkitekten/planlæggeren  vs   Brugeren/græsrødderne

 Monument/bygning    vs   Handling/skikke/Kultur
 

  

     

        

    

PLANLÆGGERENS OG ARKITEKTENS ROLLE? 

Det åbner op for en tilgang til stedet, der omfatter proces og handling, hvor værdier og men-
ing er til forhandling og bearbejdelse, hvorved stedet aldrig er statisk, men udsat for konstant 
forandring.

(Laurajane Smith, Uses of Heritage, 2006)
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STEDSKARAKTER

Blandt kystens befolkning bliver forandringer generelt opfattet som uønskede, da de har en 
negativ indflydelse på deres stedsopfattelse og byens karakter og omgivelser (Green). 

Planlæggere og arkitekter besvær med at udpege og definere og fastholde de værdier, 
der gør et sted særligt frem for et andet, bl.a. fordi de eksisterende metoder oftest tager 
udgangspunkt i en fysisk, æstetisk, oppe-fra-og-ned og geografisk afgrænset tilgang.

 Fra Niels/Holger Larsen 
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BETRAGTERVINKEL

Betragtervinkel er afgørende for stedsopfattelsen

    Det priviligerede blik    Planlæggeren  - teori - homogenitet         

  
Heterologi    Scenografi      Abstrakte repræsentationer (tekst, kort, masterplaner etc.) 
  

    Oplevede, materielle Livsverden  Brugeren  - “Bypraksissen” - heterogenitet   

            

    (Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, 1984)   
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BRUGERINVOLVERING

Aktiv brug af brugerinvolvering i planlægningsfasen med en metode der 
kombinerer en kvalitativ og kvantitativ tilgang.
 
(Raymond James Green, Coastal Towns in Transition)
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OBJEKT ELLER HANDLING?

Paul Connorton bemærker at opmærksomheden har bevæget sig væk fra objekter og hen 

imod aktiviteter som udløsende agenter for hukommelse ved med en henvisning til at 

‘indarbejde’ praksis - der indebærer en vis form for kropslig handling - i skabelsen af den 

kulturelle hukommelse, er af større betydning end at ’indskrive’ praksis - hvor hukommelsen 

er indeholdt i et objekt. 

(Paul Connerton, How societies remember)
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HUKOMMELSESKUNSTEN

Dog er modernitetens forandringer af det fysiske miljø medvirkende til en strukturel forglem-

melse (structural forgetting), hvor samme Connerton påpeger, at den stedsbundne hukom-

melse (place memory), der er tilknyttet den klassiske retoriks lære om ’hukommelseskunsten’ 

(art of memory), der er afhængig af et stabilt system af steder og implicit relateret til den 

menneskelige skala. 

Connerton fremhæver tre kendetegn ved den moderne menneskelige bosætning, som forår-

sager den kulturelle forglemmelse (cultural amnesia), nemlig:

 

- skalaen i det byggede miljø, 

- produktionen af hastighed og den gentagne og 

- den bevidste nedbrydning af det byggede miljø.

(Paul Connerton, How Modernity Forgets)


