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Varför blev skönhet något fult?  I naturvården och än mer miljöpolitiken har under senaste decen-
nierna estetiska frågor vägt lätt eller ibland inte ens räknats som ett legitimt intresse. Kan det bero 
på att det betraktas som lyxkonsumtion i vårt (protestantiska) samhälle? Att det inte är berättigat 
att satsa resurser på det vackra på samma sätt som att bevara arter eller minska någon förorening? 
Det är förvisso svårt att mäta skönhet kvantitativt på samma sätt som antalet rödlistade arter, och 
sådant har (tyvärr) också betydelse.

Men under senare år har miljömedicinare och miljöpsykologer framfört mer och fler belägg 
för att vi påverkas av att vistas i en vacker omgivning. Vi blir mer kreativa, tillfrisknar fortare och 
producerar bättre. Det kanske rent av är mätbart. Ändå tror jag detta inte är det viktigaste. De allra 
flesta av oss har haft starka upplevelser av natur och landskap. Kanske tillhör de livets höjdpunkter. 
Själv är jag övertygad om att vi också mer eller mindre omedvetet styrs av vad vi uppfattar och 
upplever som vackert. Under en exkursion när vi stod och småpratade sade en av Sveriges ledande 
biologer och naturvårdare att ”visst kan man argumentera starkt för att ett område ska bevaras 
med hänvisning till någon hotad art, men i grunden handlar det ju om att man tycker det är så 
grymt fint”.

Artbevarandet och kampen mot föroreningarna har starkt stöd i samhället. Bra så. Men det är 
inte alltid som artbevarandets prioriteringar av vilka hagmarker eller skogspartier som ska bevaras 
sammanfaller med vad folk tycker om mest. Picknickängen. Lekskogen. Vyn från bil fönstret på 
väg till jobbet. Och försvinner allmänhetens känsla för naturen och dess stöd så kan det om inte 
annat bli ett av de största hoten mot den långsiktiga natur- och miljövården.

En av KSLA:s och Kommitténs för hållbar utveckling viktigaste uppgifter är att uppmärk-
samma och driva frågor som vi anar kan vara viktiga, men som i så fall inte hanteras vederbörligt. 
Detta ansvar gäller främst de areella näringarna och därmed också allas våra landskap. Vi vill med 
denna lilla skrift ge ett historiskt perspektiv och fördjupa synen på de estetiska frågorna i debatt 
och beslut och göra naturvården än vackrare.

God läsning!

Knut Per Hasund
Projektansvarig, sekreterare KSLA:s Kommitté för hållbar utveckling,
sekreterare KSLA:s Kommitté för miljöfrågor

Förord
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Först rumlar vi fram över tall- och ljungheden. 
Barnen på barns vis. Korta, snabba framryck-
ningar, följt av nyfiken stillhet runt en stubbe, 
närstudier av myror och barr, eller en halvsmält 
lämning. Vem har bajsat här? Barnen stoppar 
fickorna fulla av natur, av bara farten. Plaggen 
bågnar av kottar. Emellanåt går det bakåt, en 
pinne måste hämtas. Alla fynd ska med. Och 
för att komma framåt är vuxenvärlden tvungen 
att pausa. En kopp kaffe, en bit choklad. Sedan 
upp igen och ömsom mana, ömsom locka. Efter 
ett par kilometers vandring tätnar granskogen. 
Den vitrosa lav- och ljungmattan byts mot 
”blåbärsrisgrönt” blåbärsris. Vi släntrar ned för 
en brant. Så öppnar sig myrmarker och vi får 
nya vyer mot de låga fjällen i fjärran. En en-
kel, övervuxen väg slingrar sig över våtmarken. 

Inte av bröd och brädor allena

Myrmarkerna – gamla ängsmarker där fattiga 
fjällbönder hämtat starrhö till sina kreatur – är 
artrika: kung Karls spira, slåtterblomma och 
olika orkidéer. Efter ytterligare några hundra 
meter passerar vi ett lågt krön i terrängen och 
när vi kommer över det stannar tiden. En sil-
vergrå stuga, med ett glesnande pärttak och 
trasiga fönster ligger i sluttningen framför oss. 
Fjösets (djurstallets) tak har rasat in, men la-
dan står fortfarande kvar. Ett litet kylhus för 
mjölkförvaring hukar över en bäck. Gården är 
inbäddad i ett hav av kruståtel och blåklockor. I 
bakgrunden böljar skogsklädda vålar och grön-
skimrande myrar. Min hjärna ramar in utsikten 
och hänger upp tavlan i avdelningen för min-
nesvärda bilder.  

Den pittoreska naturen balanserar mellan rörd och orörd, här vid en övergiven fäbod i Dalarna. Foto: Thomas Jågas.
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När vi hämtat andan sliter jag och min vän 
fotografen som på en given signal fram kame-
rorna. Landskapet är picturesque – pittoreskt på 
vanlig svenska. Under ett par timmar cirkule-
rar vi kring gården, hittar vinklar, vyer, detal-
jer. Den övergivna fäboden i Städjan-Nipfjällets 
naturreservat, i norra Dalarna, uppfyller alla 
kriterier för ett pittoreskt objekt. Naturen ba-
lanserar mellan orörd och rörd. Miljön rymmer 
både dramatik och nostalgiska inslag av mänsk-
lig aktivitet, och just spelet mellan det naturliga 
och arrangerade väcker konstnärens – och för all 
del lekmannens – lust att avbilda. Det till synes 
vilda är märkt av människohand, och dessa spår 
bär på minnen och berättelser. Fäboden tillhör 
Svenstorp och Bäckebo, några kilometer bort. 
Att döma av föremålen som ligger spridda i stu-
gans två rum är det minst ett halvt sekel sedan 
någon bodde här. Huset tycks ha blivit lämnat 
i all hast. En vacker, snidad barnsäng står kvar, 
trots att det skulle gå att frakta bort den på trak-
torvägen. Senare får jag veta att frun i huset och 
familjens två döttrar omkom i sviterna efter en 
brand på hemgården. Sov de i sängen som mina 
barn så bekymmerslöst lekte i? 

Enligt lärda män och kvinnor är begreppet 
pittoresk en estetisk kategori någonstans mitt-
emellan det sköna och det sublima. Jag smakar på 
de välbekanta, värdeladdade orden, och vartef-
ter jag bildar mig fylls de med delvis nytt inne-
håll. Mina lagrade minnesbilder av natur och 
landskap sorterar sig snart utifrån de nyvunna 
estetiska normerna. 

J

Mitt egentliga ärende i denna skrift är att utre-
da skönhetens ställning i modern markanvänd-
ning och landskapsplanering. Har vackra land-
skap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när 
jord och skog förväntas leverera bröd, brädor 
och bränsle i en omfattning som aldrig tidiga-

re? Vad är vacker natur? Populärvetenskapligt 
är ämnet i det närmaste jungfrulig mark, och 
därmed frestande, tacksamt och krävande. 
Författaren Umberto Eco må ha skrivit 438 
sidor om skönheten i konsten, men de innehål-
ler inte en rad om skönheten i naturen. För en 
skribent skolad utifrån naturvetenskapens hori-
sont ter sig ämnet både irriterande omfångsrikt 
och suddigt i konturerna. Samtidigt framstår 
varje försök till avgränsning som en grov våld-
täkt på ämnets självklara lockelse. Så arbetspa-
rollen är tillsvidare: alla frågor ska med. Det 
har ett värde att kasta fram dem, även om vi i 
slutet av denna skrift skulle sitta undrande och 
stirra ner i djupt, mörkt vatten vid en avlägsen 
skogstjärn, med blott en svajig spegelbild av oss 
själva till svar. Ligger skönheten i betraktarens 
öga, eller finns det fog för att ge en viss maktelit 
– landskapsarkitekten, naturvårdaren, skogs- 
och agrarhistorikern, konstnären, kulturmil-
jövårdaren – tolkningsföreträde i planering, 
brukande och exploatering av landskap? Vad 
menar filosofer egentligen med objektiv estetik? 
Har vi råd att konsumera ”vackra landskap” när 
jordens befolkning klättrar mot nio miljarder? 
Är vi biologiskt programmerade att tilltalas av 
vissa miljöer, eller växlar våra landskapsprefe-
renser lika kvickt som modet inom konfektion 
och inredning? Hur hantera intressekonflikter 
när det ekologiskt hållbara betraktas som fult? 

Innan vi ger oss i kast med dessa frågor, som 
i sin tur ger upphov till en mängd följdfrågor, 
är dock en fortsatt orientering kring de este-
tiska begreppen och deras innebörd nödvändig. 
Den akademiska vitterheten måste gestaltas. 
Idéhistoriker och filosofer har nämligen jongle-
rat med den svårfångade skönheten under lång 
tid. Med deras hjälp går det att skapa en enkel 
historisk karta och tillhörande legend. Och nå-
gonstans måste – som sagt – denna vandring 
ändå börja. Frågetecknen blinkar uppfordrande 
från skärmen. Orden, var det. 
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För att vara fullödigt pittoresk skulle fä-
bodmiljön i inledningen ovan ha besökts av 
stråtrövare, zigenare eller individer utanför de 
socialt integrerade grupperna. De befolkar ofta 
pittoreska oljemålningar, inte sällan placerade 
invid mossbelupna ruiner, dunkla grottor och 
förfallna hyddor. Hur vilda barnen än ser ut på 
jpg-bilderna i iPhoto, när de krigar med stora 
fång av kruståtelvippor – några stråtrövare är 
de inte. Och vi fjällvandrare är bara tillfälliga 
luffare som korta stunder kan njuta outsiderns 
frihet och ensamhet. Vi är outdoors i Gore-tex. 
Vilket är väldigt inne. 

Italienskans pittoresco betyder ”på konst-
närers vis” och till en början användes be-

greppet enbart för den natur som konstnärer 
fann lämplig att avbilda. Termen utvecklades 
under sjuttonhundratalets andra hälft för att 
beskriva landskap som var omedelbart attrak-
tiva, en slags naturens visuella blickmagneter. 
Konstnären William Gilpin (On picturesque 
Beauty, 1792) och baroneten Uvedale Price 
(An essay on the picturesque, 1794) var bety-
delsefulla herrar i detta sammanhang och pre-
ciserade innebörden av en pittoresk naturupp-
levelse. Som estetisk kategori har dess ställning 
utan tvivel varit stark sedan slutet av sjutton-
hundratalet och manifesteras än i dag i turist-
broschyrernas fotografier med avgränsade och 
tilltalande perspektiv. När vi stannar vid olika 

Claude Gellee (Le Lorrain): Landscape with a Draftsman Sketching Ruins (Spencer Museum of Art, Lawrence, Kansas).
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”scenic points” utmed en väg för att fotografera 
naturen, avnjuter vi landskapet på samma sätt 
som vi begrundar en tavla.  Naturupplevelsen 
delas upp i scener och fokus ligger på form, 
färg, linjer och design. Enda skillnaden är att 
sjuttonhundratalets populära ”claude-glasses”, 
en konvex färgad spegel som användes för att 
se hur ett landskap skulle te sig om det vore 
målat av landskapsmålaren Claude Lorrain, 
har bytts ut mot solglasögon eller kamerans fil-
ter.  Var det rätt att lägga fjöset nere till vänster 
i bilden? Valde jag rätt filter?

J

Utan att ha något svar lyfter jag blicken från 
datorskärmen och bildspelet från fjällvand-
ringen, för att konstatera att landskapet utan-
för mitt arbetsrum är av ett helt annat slag. Det 
är alltigenom präglat av människa, djur och 
maskiner. Får och kor betar i de småkuperade, 
trädbevuxna enbackarna. Här trivs älskliga 
arter som solvända, jungfrulin och darrgräs. 
Stängsel och diken drar linjer genom landska-
pet. Åkermarken är småbruten och paradisiskt 
inbjudande med sin klövervall, särskilt för 
gårdens idisslare. Framför allt är landskapet 

brukat, befolkat och bevarat. Själva landskaps-
bilden är en vacker biprodukt till nyttan. Under 
vår och försommar, när gullvivor och sippor 
blommar som mest intensivt, ger hagarna ett 
närmast klassiskt skönt intryck. Antikens stora 
tänkare och poeter borde nicka gillande i sin 
himmel åt mitt val att bosätta mig i denna le-
vande jordbruksbygd. Under antiken var näm-
ligen det prunkande, fruktbara och tämjda 
landskapet idealet för det sköna. Vår faiblesse 
för leende landskap har således urgamla anor. 
I tvåtusenåriga skrifter uttrycks denna vurm 
mycket tydligt: ”Vad mer kan jag säga om ängar-
nas grönska eller trädens ordning eller vinodling-
arnas och olivlundarnas skönhet? Jag ska fatta mig 
kort: ingenting kan vara mer givande att arbeta på 
eller vackrare att skåda än ett välskött åkerbruk.” 
Orden författades av romaren Marcus Tullius 
Cicero år 44 e Kr i den filosofiska boken De 
Senectute, Om ålderdom. Även i Vergilius in-
flytelserika Herdedikter från år 37 f Kr skildras 
odlingslandskapets estetik i lyriska rader: ”Här 
står enbuskarna skönt och kastanjer med sträva 
nötter; här ligger äpplena strödda kring var sin 
apel i gräset. Hela naturen ler.” Få känner i dag 
till dikterna, men begreppen Arkadien och ar-
kadisk, som Vergilius planterade i den väster-

Från författarens arbetsrum syns ett landskap präglat av människa, djur och maskiner. Jordbrukets vardagslandskap är en 
vacker biprodukt till nyttan. Foto: Jenny Jewert.
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ländska litteraturen, lever vidare och väcker 
fortfarande angenäma associationer. Paradiset 
i Första Moseboken är också ett bördigt od-
lingslandskap dignande av frukter och bär för 
människan att nyttja och avnjuta. Nytto- och 
kulturlandskapet var det skönaste i både gre-
kisk-romersk och judisk-kristen tradition. 

Beskrivningar av Arkadien och Edens 
lustgård avslöjar något om människans tidiga 
preferenser. För tvåtusen år sedan och fram 
till sjuttonhundratalet var det sköna lika med 
det goda. I bokstavlig mening. Vackrast av alla 
landskap var det som mättar magar, med sina 
odlingar av fikon, citroner, apelsiner, druvor, 
äpplen och oliver. Den tuktade naturen, med 
dess symmetri och balans, gick inte att se sig 

mätt på. Just symmetri och balans var de krite-
rier som både konsten och naturen bedömdes 
utifrån under mycket lång tid. Det ordnade 
och förnuftiga stod högt i kurs. Bara begrip-
liga och funktionella landskap var attraktiva. 
Den tämjda naturen påminde om det svunna 
paradiset. Vad som i tidernas begynnelse varit 
en gudomlig gåva till människan var dock efter 
syndafallet tvunget att återskapas med mycken 
möda och svett. 

Odlingslandskapets starka ställning i natu-
rens skönhetstävling förstärktes av den nytto-
inriktade syn på naturen som växte fram under 
den vetenskapliga revolutionen på sextonhund-
ratalet. Naturen skulle undersökas, kontrol-
leras och nyttjas. Naturen blev värdefull i den 

Klassiska skönhetsideal – det fruktbara och tuktade odlingslandskapet i människans tjänst. Foto: Biuro RCS.
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mån den kunde ställas i människans tjänst och 
tillskrevs inget egenvärde. Denna uppfattning 
– sanktionerad både av religionen och vetenska-
pen – dominerade ända fram till sjuttonhund-
ratalet, då normen för ett attraktivt landskap 
sakta försköts mot det vilda och otämjda.

När jag på nytt höjer blicken från datorskär-
men ser jag två havsörnar som kalasar på ett byte 
mitt ute på åkern. Kråkorna ser ut som blåme-
sar bredvid de mäktiga rovfåglarna. Havsörnen 
har blivit en ganska vanlig syn i mina trakter 
i Uppland. Envist miljöarbete har gett effekt 
och jag njuter dess resultat under promenader 
i omgivningen. Därför går inte pulsen upp vid 
åsynen av de mäktiga örnarna. Men de får mig 
att minnas en annan örn, en kungsörn, som 
tycktes flyga rakt genom en regnbåge som ku-
pade sig över Rapaälven i Sarek. Bilden finns 
bara bevarad i åldrigt diabildsformat. Inga barn 
rumlade med den gången, och tur var väl det. 

En så vådlig vadning över Rapaälven gör ingen 
människa som har blivit förälder. Berusade av 
regnbågar och örnar stegade vi över den breda 
älven, med iskallt vatten forsande runt låren. 
Vi hade kunnat bli mer ett med naturen än vad 
vi önskade. Oåterkalleligt. Och för tidigt. Men 
kläder och skor torkade, gigantiska älgar betade 
vattenklöverns rötter och Rapadalens glittrande 
deltalandskap var en stor visuell belöning när 
vi kämpat oss upp på Låddepaktes sluttning. 
Sareks vildmark är måhända det närmaste ett 
sublimt landskap Sverige har att bjuda: vild, 
otämjd natur, asymmetrisk och storslagen. 
Sarek är förstås en arbetsplats för renskötande 
samer. Men bortsett från renbetet och samer-
nas kulturspår lever området ganska väl upp till 
epitetet ”Europas sista vildmark”. Människan 
har inte omdanat hela landskapet. Naturen är 
sin egen, något sånär.

Sarek, ”Europas sista vildmark”, är bland de mest sublima landskap Sverige har att bjuda. Foto: Jenny Jewert.
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Enligt den irländsk-brittiske filosofen och 
statsmannen Edmund Burke, som ägnat myck-
en tankemöda åt det sublima, är det utmärkan-
de för sublim natur just att den väcker starka 
känslor hos betraktaren. I boken Philosophical 
Enquiry into the Sublime and Beautiful (1757) 
beskriver han utförligt estetikens inverkan på 
psyket. Sublima landskap skrämmer och hotar, 
genom sin bångstyriga och självständiga natur. 
En sublim naturupplevelse innebär skräckfylld 
förtjusning och exaltation snarare än rofyllt väl-
behag. Vår självbevarelsedrift aktiveras i mötet 
med den okontrollerade naturen. Vi skärper 
våra sinnen, för att kompensera människans 
litenhet och utsatthet i mötet med den över-
väldigande naturen. I Rapaälvens mittfåra är 
jaget samlat nere i foten i kängan som söker en 
stabil sten att kliva på. Det sublima landskapet 
är också en natur som på grund av sin gränslös-
het frigör människans fantasi och existentiella 
funderingar. Vem är jag? Vad är meningen med 
livet? Lever jag som jag innerst inne vill leva? 

J

Det var – som nämnts – först runt sekelskiftet 
1700 som våra sinnen öppnades för andra land-
skap än det tuktade, odlade kulturlandskapet 
och den rådande estetiska normen började om-
prövas. Idéhistoriker har kunnat följa utveck-
lingen i skildringarna från de bildningsresor, 
Grand Tour, som ingick i god uppfostran hos 
välbeställda grupper i samhället vid denna tid. 
I rutten ingick bland annat att besöka Italien 
för att studera lämningar och spår från antiken. 
Men för att komma till Italien var ynglingarna 
tvungna att passera alperna. De första ”utby-
tesstudenterna” var fortfarande hårt bundna till 
klassicismens skönhetsideal. De asymmetriska 
och onyttiga alperna var i deras ögon olidligt 
fula, en farlig terräng som skulle forceras for-
tast möjligt. I resedagböckerna från sexton-
hundratalet beskrivs alperna och dess toppar 
som blemmor, svulster och skamfläckar. Den 
känsla de väcker hos de kunskapstörstande re-

Med klassicismens skönhetsideal sågs de ”oordnade” alperna som fula skamfläckar. Foto: Julius Silver.
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senärerna är beklämning och avsky. Men med 
tiden anas en kluvenhet i skildringarna. Fasa 
övergår i ljuvlig fasa och fördömelse i skräck-
fylld lust och häpnad. 

Vildhetens växande attraktionskraft fram-
kommer också tydligt i teologen Thomas 
Burnets bok om den geologiska katastrofteorin, 
Telluris Theoria Sacra (1681). Boken var en 
storsäljare för sin tid, och för fram att jorden i 
begynnelsen var lika slät som ett äggskal. Idén 
anknyter till världsägget i grekisk, orientalisk 
och kristen mytologi. Genom syndafloden 
bröts ägget sedan sönder och avskyvärda före-
teelser som alper och hav bildades. I Burnets 
kosmologiska utsvävningar blev bergslandskap 
som alperna därför ruiner av ett svunnet pa-
radis. Dessa ruiner fyllde honom med skräck-
blandad lust.  

Det estetiska paradigmskiftet inleddes i 
England, för att senare fördjupas under fransk 
och tysk romantik. I Frankrike var Jean-Jacques 
Rousseau vildhetens främste försvarare: ”Allt är 
gott, som det danats av naturens upphovsman; 
allt förvanskas i människans händer.” Smak-
förändringen från symmetri, slutenhet och 
överskådlighet till asymmetri, storslagenhet 
och variation skedde parallellt med att synen 
på både människan och naturen förändrades. 
Naturen går från att vara något som männis-
kan ska ha herravälde över, till en natur med 
ett egenvärde. Naturen blir en levande kraft, 
som människan kan känna släktskap med. 
Istället för styrd och nyttjad erkänns den som 
en dynamisk kraftkälla för människans själs-
liv. Människan överger samtidigt normen om 
anpassning och rationalitet, för att uppvärdera 
det originella och emotionella. Den framväx-
ande borgerliga samhällsklassen högaktade in-
dividualism, variation och frihet. Klassicismens 
strikta franska trädgård, med tuktade former 
och geometriskt planlagda ytor, för en tynande 
tillvaro. Den vildmarksvurmande romantikens 

populäraste trädgårdsvariant blir istället den 
engelska trädgården, vars idé är att härma den 
fria naturen. 

J

Därmed har vi avhandlat tre av estetikens 
mest kända glosor: skönt, pittoreskt, sublimt. 
Utvecklingen som tecknats – från det sköna 
till det vilda med det pittoreska som en brygga 
däremellan – är förstås schematisk och gene-
raliserande. Men i grova drag är det vad idé-
historikerna har att säga i kondenserad form.  
”Natursmaken” har alldeles uppenbart genom-
gått dramatiska förändringar under seklernas 
gång och den intellektuella eliten har varit dri-
vande i dessa omprövningar. 

Frågan som nu pockar på sitt svar är natur-
ligtvis: I dag, då? Vad är vacker natur i vår sam-
tid? En första trivial iakttagelse är att många 
människor på tjugohundratalet njuter – precis 
som jag – av hela skalan från det sköna till det 
sublima. Lite efter sinnesstämning och famil-
jekonstellation väljer vi olika landskap att vistas 
i. Det är inte runt de historiskt väldefinierade 
normerna som dagens naturestetiska debatt 
står. Det är både mer spännande och kom-
plicerat än så. Precis som stora samhälls- och 
värdeförändringar på andra områden tidigare 
i historien påverkat estetiken så gör de det än i 
dag. Så länge naturen stämplades som en dålig 
kopia av paradiset framstod naturen som sådan 
inte värdig att analytiskt filosofiskt värderas ur 
ett skönhetsperspektiv. Först med sekularise-
ringen av vetenskapen löstes naturen från sin 
religiösa identifikation och det gick an att tycka 
att bergskedjorna, som tidigare symboliserat 
syndafallet, var vackra. 

Vår tid präglas av en ökad medvetenhet om 
betydelsen av friska ekosystem och insikt om 
människans stora inflytande på klotets resur-
ser. Den stora utmaningen är att styra in vårt 
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konsumtionsintensiva samhälle mot vanor som 
sliter mindre på miljön. Vetenskap och politik 
söker uthålliga lösningar för både energisystem 
och matproduktion. Miljöetiken innebär en ny 
kontext och färgar vår uppfattning av vad som 
är snyggt. Om man får tro ett antal filosofer 
inom området estetik är vi därför inne i ett nytt 
paradigmskifte. Enligt deras tes kommer män-
niskor att i allt högre utsträckning se just det 
uthålliga som det sköna. Landskap med fung-
erande ekosystem och miljövänlig produktion 
kommer att vara det vackra för människor i det 
tjugoförsta århundradet. Bort villaträdgårdar-
nas hårt gödslade och sprutade gräsmattor med 
exotiska växter, in ekodesignade villatomter för 
nektarsökande fjärilar, småfåglar och igelkot-
tar. Bort konstbevattning med grundvatten i 
ökenområden, in vindkraftsparker och energi-
skogsodlingar. Bort pittoreska, nostalgiska 
landskap, in funktionella landskap. Denna 

uthålliga natursmak eller ”miljöcertifierade 
naturestetik” är exempelvis starkt uttalad hos 
professor Yuriko Saito vid Rhode Island School 
of design, USA. I en artikel i Contemporary 
aesthetics argumenterar hon för att kunskap om 
olika företeelsers positiva eller negativa inver-
kan på miljön påverkar vår estetiska upplevelse. 
Vindkraftverken är snygga vid Cape Cod, New 
England, bara man känner till dess bidrag till 
den lokala elförsörjningen. Nostalgiska land-
skap, där stora maskiner står gömda i uthusen 
för att inte störa den tidstypiska miljön, har hon 
lite till övers för.  

Precis som i tidigare skiften är det den poli-
tiska makten och kunskapseliten som driver ett 
eventuellt skifte mot uthållig skönhet. Kanske 
är det bra, rent av nödvändigt? Men innan vi ger 
oss i kast med denna ganska politiserade estetik 
är det på sin plats med en resumé av natureste-
tikens utveckling och dess mångfald av teore-

Är ett paradigmskifte på gång? Kommer framtidens människor att betrakta uthållig produktion som vacker? 
Foto: Hans Blomberg/Vattenfall.
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tiska modeller. Kan denna akademiska disciplin 
– som inte gör mycket väsen av sig – bidra med 
något i dagens diskussioner om exploatering 
och markanvändning? 

Under sjuttonhundratalet blomstrade natur-
estetiken. Naturen var vid denna tid det ideala 
”föremålet” för estetiska upplevelser och filoso-
fisk analys. Då grundlades också det teoretiska 
konceptet ”disinterestedness”. Enligt denna 
tankefigur uppnås den mest korrekta estetiska 
upplevelsen om betraktaren står fri från ekono-
miska, religiösa, personliga eller andra typer av 
bindningar till det betraktade. Kritikern ska så 
att säga använda sig av en tom och fördomslös 
blick. Lord Shaftesbury, Francis Hutcheson, 
Edmund Burke och Archibald Alison var alla 
med och utvecklade detta förhållningssätt. Med 
Kants Critique of judgement, som publicerades 
år 1790, fick emellertid naturestetikens stor-
hetstid ett ganska abrupt slut. Immanuel Kant 
skriver så uttömmande om estetik och natur att 
ämnet lämnas i akademisk träda. Mycket grovt 
ansåg Kant att skönheten ligger i betraktarens 
öga, det vill säga är ett subjektivt omdöme. Han 
noterade dock att de flesta människor talar om 
skönheten som om det vore en universell egen-
skap, en egenskap hos föremålet självt.

Under de följande 150 åren förblir det sedan 
mycket tyst om naturen och dess relation till 
estetiken. Den alltigenom förhärskande synen 
var att det enbart är konst som förtjänar estetisk 
analys och kritik. Den tyske filosofen Friedrich 
Hegel prisar till exempel konsten som det yp-
persta av uttryckssätt. Naturen glömmer filoso-
ferna bort. Om naturen överhuvudtaget nämns 
i estetiska sammanhang, så är det i termer av 
”a messy, subjective business with little philo-
sophical significance and interest”, för att låna 
den amerikanske professorn Allen Carlsons ord. 
Det fanns förvisso gott om populära skildring-
ar av naturen i Nordamerika under 1800- och 
tidigt 1900-tal. Tänk: David Thoreau, Ralph 

Waldo Emerson, George Perkins Marsh, John 
Muir, John Burroughs. Men som akademisk 
disciplin är det estetiska studiet av naturen 
dött. Bara föremål och konstverk som är ett re-
sultat av ett skapande intellekt ansågs möjliga 
att estetiskt kritisera.

Men så publiceras en artikel år 1966 som för-
ändrar allt. Ronald W Hepburns Contemporary 
aesthetics and the neglect of Natural beauty 
sätter agendan för naturestetiken och öppnar på 
nytt upp naturen för estetisk filosofisk analys. 
Han konstaterar att de modeller som finns för 
att estetiskt bedöma konstnärliga verk inte pas-
sar för naturen. Naturen måste bedömas utifrån 
sin egen karaktär. Medan konsten är avgrän-
sad, är naturen gränslös. Medan ett konstverk 
är specifikt, är naturen variationsrik. Medan 
konsten ofta är statisk är naturen föränderlig. 
Den estetiska bedömningen av konst omfattar 
sällan alla sinnen. Naturen upplever vi däremot 
med hela kroppen och alla våra sinnen. 

Det nyvaknade intresset för filosofiska 
studier av naturen, som Hepburns artikel ka-
talyserade, var inte minst en reaktion på den 
miljöförstöring och miljöförfulning som allt 
mer uppmärksammades av den framväxande 
miljörörelsen. Naturestetiken får ett starkt 
fäste i länder som USA, Kanada och Norge, 
men finns inte representerad vid någon svensk 
högskola. Enligt en professor vid Uppsala uni-
versitet beror detta inte på något bristande in-
tresse för ämnet från svenska filosofer, utan mer 
på att få personer sysslar med filosofisk estetik 
överhuvudtaget i Sverige. 

Trots konstens starka grepp om estetiken 
i Europa så sker en intensiv och delvis annor-
lunda utveckling framför allt på andra sidan 
Atlanten. Ämnet naturestetik går från total 
stiltje till en veritabel explosion av modeller. 
I rak svengelsk översättning heter de: objekt-
modellen, landskapsmodellen, vetenskaplig 
kognitivism, engagemangsmodellen, upphets-
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ningsmodellen, mystikmodellen, föreställ-
ningsmodellen och frihetsmodellen. Naturens 
variationsrikedom kan nog bara överträffas av 
naturestetikens kreativitet. Det finns helt enkelt 
ingen ände på hur många sätt det går att närma 
sig naturen estetiskt. Sedan filosoferna vidgat 
disciplinen ”nature aesthetics” till att innefatta 
allt utom konsten är heller ingen företeelse för 
trivial för estetisk analys. Till favoriterna hör: 
”On hanging laundry: the place of beauty in 
managing everyday life.” Uppfriskande och ro-
ande läsning, förvisso, men risken att gå men-
talt vilse är överhängande när sökmotorerna 
rasslar fram den ena mer fantastiska studien än 
den andra. Vilken humanistisk slyskog, mumlar 
naturvetaren i mig indignerat. Ge mig en na-
turlag, snälla, en universell teori som förklarar 
all skönhet och som jag kan köra ner i halsen på 
dig, käre läsare. Gapa och svälj, så här är det. 
Detta är vacker natur. Denna ska skyddas från 

förfulning. Här är Formeln, med stort F. Och 
en datorapplikation som stora markanvändare 
och tjänstemännen på Naturvårdsverk, läns-
styrelser och kommuner kan använda inför 
stora och små beslut.  

Men nej. Detta är inte ett ämne av sådant 
slag. En riktigt så skön text om skönheten går 
inte att skriva. Skönhetens behag är beslöjade. 
De enda som möjligen tycker att ämnet är en-
kelt är evolutionspsykologerna, och vi kommer 
till dem längre fram. De må ha intressanta po-
änger, men ger knaper vägledning inför knivi-
ga prioriteringar vid naturskydd eller vid vanlig 
markanvändning inom de areella näringarna.

Lite grovt går det att dela in de naturestetis-
ka modellerna ovan i kognitiva och icke-kog-
nitiva. Enligt kognitiva modeller är kunskap 
och information om naturen avgörande för en 
”appropriate” estetisk uppskattning. På samma 
sätt som seriös konstkritik bygger på gedigen 

Vi upplever naturen med hela kroppen och alla våra sinnen. Att bedöma naturens estetik är något annat än att värdera konst-
närliga verk. Foto: Knut Per Hasund.
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kunskap i konsthistoria, konstvetenskap, meto-
der för konstskapande, bygger bra naturkritik 
på gedigen kunskap i geologi, biologi, ekologi, 
naturhistoria. En del filosofer betonar också be-
tydelsen av att känna till ett områdes folklore, 
mytologi och lokala berättelser. 

De icke-kognitiva modellerna tar fasta på 
den känslomässiga aspekten vid mötet med 
naturen; den förundran som en femåring kan 
känna inför ett vattenfall, en blomma eller ett 
stort träd, utan att egentligen ha några större 
kunskaper om naturföreteelserna. ”The appro-
priate appreciation of nature”, vilket är det åter-
kommande uttrycket för den eftersträvansvärda 
estetiska upplevelsen, präglas av ett uppgående 
i naturen, eller ett öppnande för naturen, och 
modellerna reser invändningar mot att veten-
skapen fördjupar vår estetiska upplevelse. Det 
är lätt att känna igen sig även i dessa tanke-
gångar. Med insikter och utbildning följer 
obönhörligen uppfattningar om rätt eller fel. 
Den ”rena” naturupplevelsen besudlas i någon 
mening av kunskapens frukt. Hav av blom-
mande hundkex och midsommarblomster blir 
”usch-usch-växter”, ett tecken på dålig hävd och 
igenväxning. Blommorna som vi tacksamt repar 
till midsommarstångens kransar har blivit för-
färligt vanliga när betesdjuren blivit färre och 
busk- och trädskiktet slutit sig i många hagar. 
Ekologens upplevelse av midsommargrönskan 
är annorlunda än barnets, men att ranka den 
naturkunniges upplevelse högre än barnets är 
ogörligt. Deras upplevelser är lika sanna. Men 
därmed inte sagt att de är lika användbara i 
samband med samhällsplanering och natur-
vård. När vägar ska dras, skogsreservat plane-
ras eller kommunala översiktsplaner klubbas, 
då smäller Carlsons ”environmental model” el-
ler ”vetenskaplig kognitivism” högre. Vid stora 
beslut måste konsekvenserna kunna överblickas 
och utredas. Varför skulle just detta område – 
natur- och kulturmiljöers estetik – hylla naivi-

teten som styrprincip? Därmed inte sagt att de 
intuitiva, omedelbara, subjektiva skönhetsupp-
levelserna som alla kan erfara är oviktiga.

Det mest fruktbara förhållningssättet för 
att fånga människans estetiska upplevelse av 
naturen är förmodligen att sammanföra kogni-
tiva och icke-kognitiva modeller. En del försök 
till detta har också gjort, och det är väl ungefär 
där den samtida naturestetiken befinner sig. 

När jag frågar nestorn inom naturestetik, 
Allen Carlson, professor i filosofi vid University 
of Alberta, om han i några enkla meningar kan 
sammanfatta estetikens möjliga bidrag till na-
turvårds- och miljöarbetet, svarar han med att 
skicka en lång referenslista. Amerikanska fors-
kare är kända för att kunna leverera enkla och 
populära sammanfattningar till allmänheten, 
men det gäller inte denne herre. Ambitionen är 
dock mycket klart uttalad i vissa av hans texter. 
Estetiken bör och ska göra sig mer relevant för 
samtiden genom att koppla upp sig mot mil-
jöfrågorna. För att vara en del i denna process 
har Carlson sammanställt en lista över kunskap 
som är viktig att ha för att göra korrekta este-
tiska bedömningar av naturen; han kallar det 
ett curriculum, kursinnehåll, för studenter som 
ska arbeta med att bedöma och värdera natur. 
Kunskap om form, biologi, ekologi, geologi, 
naturhistoria, samtida och historisk markan-
vändning är ett grundläggande krav, medan 
myter och symboler kan vara viktiga att känna 
till i vissa fall. Precis som en konstkritiker har 
lättare att värdera ett verk av van Gogh om han 
eller hon har kunskap om expressionismen, 
van Goghs hela produktion och konstveten-
skap generellt, så bidrar kunskap i naturveten-
skap till en djupare förståelse för landskapet. 
Naturkritikern måste ha kunskap om de natur-
liga processerna, ekosystemens funktioner och 
arternas samspel. Sådan kunskap är det enda 
sättet att undvika misstag, menar Carlson. Han 
är starkt kritisk till den postmoderna hållningen 
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Den botaniskt kunnige hänförs av den artrika slåtterängen (vänster bild), och plågas av att se hundkex, midsommarblomster 
och smörblommor breda ut sig i kohagen som håller på att växa igen (höger bild). För den ”vanlige” midsommarfiraren, utan 
specialkunskap om växter, är kanske båda miljöerna lika vackra? Foton: Tore Hagman.

Till vänster: skogen lämnad för fri utveckling – intressant och tilltalande för biologer. Foto: Rolf Nyström. Till höger: skött bonde-
skog med en matta av blåbärsris – lätt att vandra i och uppskattad av bär- och svampplockare. Foto: Ylva Nordin.
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att ingen ”landskapsläsning” har företräde fram- 
för en annan. Han menar tvärtom att tolk-
ningar av ett landskap kan vara felaktiga eller 
bygga på missförstånd. Han och många andra 
använder sig av ett trivialt men effektivt exem-
pel, den älskade gräsmattan. Att finna den pes-
ticid-, gödnings- och vattenslukande grönytan 
attraktiv är uttryck för en ytlig estetik. Det är 
ett slags ”felläsning”. Med mer kunskap före-
drar vi en annan vegetation eller markanvänd-
ning, vilket enligt Carlson är detsamma som en 
djupare estetisk upplevelse. Utan att försjunka 
i en vetenskapskritisk diskussion, kan jag bara 
konstatera att min intellektuella hemvist ligger 
närmare Carlson än postmodernisterna. Alla 
estetiska värderingar av ett landskap är åtmins-
tone inte lika användbara inom praktiskt na-
turvårdsarbete eller olika exploateringsprojekt. 

Carlson poängterar också att det finns ett es-
tetiskt imperativ som bör utnyttjas i bevarande- 
och planeringsprocesser. Vad människan finner 
vackert, vill människan bevara. Detta var nå-
got som den tidiga naturskyddsrörelsen flitigt 
begagnade sig av. Eugene Hargrove, professor 
i filosofi vid University of North Texas, kon-
staterar att: ”The ultimate historical foundations 
of nature preservation are aesthetic.” Men hur är 
det i dag? Är skönheten något vår tids miljö- 
och naturvårdspolitik försummar? Kanske har 
Joan Iverson Nassauer, professor i landskapsar-
kitektur vid universitetet i Michigan, rätt när 
hon säger att det är centralt att få människans 
estetiska preferenser att överensstämma med 
ekologiskt hållbara principer. Ett landskap blir 
långsiktigt hållbart bara om det är både este-
tiskt och ekologiskt hållbart.  

Är den perfekta gräsmattan – som kräver konstgödning, ogräsbekämpning och klippning – ett uttryck för ytlig estetik? 
Foto: Daily Venture.



Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen 19

Jag tar med mig dessa tankar till Oset och 
Rynningeviken utanför Örebro. Efter allt för 
många timmar av dechiffrerande av estetiska 
modeller är en rask promenad utmed Hjälmaren 
en lisa för själen. Här har soptippar, oljehamnen 
och militärens gamla övningsområde omvand-
lats till ett alltigenom njutbart landskap. Där 
avfallet legat är numera böljande betesmarker. 
Där oljecisterner och fabriksbyggnader en gång 
stått är nu istället en vattenpark med dammar 
och små kullar med ängsblommor. Där rekry-
terna en gång övat, har strandängarna restau-
rerats.   

”Det är så vackert”, säger en herre när jag frå-
gar om vägen till Rävgången. Och på restau-
rangen i Naturens hus, fångar jag brottstycken 
av konversationen från bordet bredvid. ”Visst är 
det fint att alla får tillgång till sjön.” Det hampar 
sig visserligen så att allt är vitt och inbäddat i 
snö när jag besöker det stadsnära naturreserva-
tet. Vintern är en av de snörikaste och kallaste 
på hundra år. Men det går att få en uppfatt-
ning om området ändå. Och många besöker 
uppenbarligen området även under midvintern. 
I öronen har jag Mats Rosenbergs entusiastiska 
ord klingande. ”Det har varit val och beslut kring 
hundratals detaljer under femton års tid. Hur långt 
ut i vattnet ska udden anläggas, för att männis-
korna ska kunna njuta av de sista solstrålarna 
en eftermiddag i juli? Hur ska stigen dras för att 
upplevelsen av området ska bli så intressant som 
möjligt? Vilka former ska dammarna ha? Var ska 
flyttblocket ligga? Kan vi skapa hemliga ställen, 
som kan vara spännande för barn eller vuxna som 
söker avskildhet? Kan vi bygga en raststuga helt i 
glas? Hur blir utblicken över Hjälmaren?”  

Besökaren ska naturligtvis inte tänka på all 
denna tankemöda, eller att Brösarps backar på 
Österlen har varit en betydelsefull inspirations-
källa för den folkkära kommunbiologen som år 
2010 valdes till ”Årets Örebroare” av kommun-
invånarna. ”Det är ett fint pris, det är folkets val”, 

poängterar Mats Rosenberg inte så lite stolt. Få 
kommunanställda biologer får sådan bekräf-
telse och uppskattning under sin karriär. ”Folk 
har verkligen tagit landskapet till sitt hjärta. De 
får känslor och upplevelser av att vandra här.”  

Örebros bakgård har blivit dess framsida, 
en plats dit örebroarna tar besökare. Året runt. 
Sedan projektet drog igång 1993 har kreativite-
ten flödat. Knappa ekonomiska resurser gjorde 
inblandade parter uppmärksamma på smarta 
lösningar. Jordmassor flyttades från motorvägs-
bygget mellan Arboga och Örebro. Levande 
markskikt med alla frön, rötter, småkryp, pup-
por och svampar likaså. Ängshö har samlats in 
från Garphyttans nationalpark för att sprida 
fröer av lokala sorter. Metangasen som tidi-
gare läckte från soptippen tas tillvara och vär-
mer Universitetssjukhuset, Naturens hus och 
några industrilokaler. Soptippens gifter har 
också ”låsts” under ett skyddande lager av lera. 
Genom att bygga en skyddsvall mot Hjälmaren 
och använda sig av enkel teknisk utrustning kan 
strandängarna svämmas över under vår och för-
sommar, vilket liknar förhållandena som fanns 
innan den stora sjösänkningen under slutet 
av 1800-talet. Mellan 1878 och 1888 sänktes 
Hjälmaren med nästan två meter för att frigöra 
odlingsmark och mätta fler magar. Området 
runt Rynningeviken och Oset gav dock inte så 
lämpliga marker för jordbruk som det var tänkt. 
Resultatet blev endast att Örebro inte längre var 
en sjöstad. Men nu har örebroarna möjlighet 
att åter knyta kontakten med sin sjö. Och de 
gör det. Och de säger att det är vackert, helt 
spontant, när jag bara frågar om jag är på rätt 
väg under min slinga i reservatet. 

Har skönheten någon roll i att Mats Rosen-
berg blev vald till Årets Örebroare?

Mats Rosenberg medger att han har haft 
ett estetiskt intresse sedan barnsben. Han har 
alltid tecknat och målat. Han är också en ak-
tiv naturfotograf. Genom ett flitigt resande bär 
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i naturen. Alla kommunbiologer med ansvar för 
stora naturområden har inte samma sinne för 
estetik som Mats Rosenberg uppenbarligen har. 
Det är djärvt att göra en raststuga med eldstad 
helt i glas, som omges av vatten på tre sidor om 
huset under våren. Det visar på ett frimod som 
inte alltid förknippas med den jordnära profes-
sion han representerar.

”Jag kan gå och flytta på soptunnor fem meter 
åt vänster, för att det förbättrar utsikten från en 
viss plats. Jag är en romantiker som njutit väldigt 
mycket av landskap och vill dela med mig av mina 
upplevelser och öppna dörrar till naturen för and-
ra.”

han på en inre bank av landskap. Han är van att 
betrakta och analysera landskap, samtidigt som 
han känner de ekologiska vävarna och många 
arters krav på livsmiljöer.  De flesta andra skulle 
nog ha kopplat in landskapsarkitekter vid en så 
omfattande omdaning av ett landskap, men 
Mats Rosenberg har själv designat hela områ-
det. Jag undrar om han efterlyser mer utbildning 
i estetik för biologer och ekologer, men han sva-
rar att det är lika viktigt att bredda landskaps-
arkitekternas sfär till naturmiljöer. Vi enas om 
att det kanske borde finnas en kurs som är sök-
bar för både biologer och landskapsarkitekter 
med inriktning på estetiska och sociala värden 

Före och efter.  Soptipp har blivit kohage och oljehamn har blivit strandäng. Området intill Hjälmaren har omvandlats till ett 
alltigenom njutbart landskap. Oset-Rynningeviken, Örebro. Foton: Mats Rosenberg.
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Oset-Rynningeviken är ett exempel på att 
social naturvård och grön naturvård kan gå 
hand i hand. De flesta av stigarna i reservatet 
är till exempel anpassade för personer med rul 
lator eller rullstol. På frågan om han fått kom-
promissa vad gäller ekologin eller naturvården 
för att skapa denna välbesökta och attraktiva 
miljö för örebroarna, är svaret nej. ”Jag var rädd 
för detta i början. Den ideella naturvården upp-
märksammade mig på ett tofsvipepar, som skulle 
behöva flytta om vi drog stigen på ett visst sätt. 
Men tofsviporna flyttade på sig, och genom de åt-
gärder vi gjort i området har vi fått 50 nya par 
som häckar på strandängarna. Så kompensationen 
för intrången i form av stigar och rastplatser har 
varit dramatiskt mycket större än vad intrången 
i sig orsakat.” 

Mats Rosenberg har tänkt mycket på att 
skapa rumslig variation mellan öppet och slutet, 
mellan vatten och fastmark. Viloplatser och ut-

kikspunkter har placerats på ett sätt så att män-
niskor ska känna sig bekväma. Framgångssagan 
Oset-Rynningeviken har också banat väg för 
fler naturprojekt. Nu jobbar han med magiska 
platser i landskapet, på mark som kommunen 
inte äger. Människor ska kunna övernatta i 
enkla stugor och vakna upp vid en skogstjärn 
eller en vacker äng. Därutöver är 14 nya na-
tur- och kulturreservat på gång. Den enkla 
strategiska slutsatsen är nog att naturvården 
och kommunbiologerna har allt att vinna på 
att vara generösa mot människan i landskapet. 
Genom att se naturreservaten som en allmän 
resurs för människors välbefinnande och hälsa, 
vinner man både politiskt stöd och människors 
hjärtan.   

Mats Rosenberg har inte satt sig in i land-
skapskonventionen, som Sverige ratificerade i 
januari 2011. Men när jag lite kortfattat förkla-
rar att den går ut på att stärka människors rätt 

Social och grön naturvård går hand i hand i Oset-Rynningeviken. Viloplatser och utkikspunkter har placerats för att människor 
ska känna sig bekväma och rasthuset i glas är ett djävt grepp. Foto: Torbjörn Arvidson.
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till attraktiva landskap, och medborgarnas in-
flytande i processer som rör de landskap de bor 
i, uttrycker han sitt gillande. ”Om vi inte hittar 
en hotad art eller har ett viktigt kulturminne i ett 
område har vi väldigt lite stöd i lagstiftningen för 
att skydda en miljö. Det vackra väger väldigt lätt. 
Om landskapskonventionen kan ändra på detta så 
är det positivt.” 

Örebros kommunbiolog tror inte heller 
att det finns någon värdefull naturtyp som är 
omöjlig att ”sälja in” till allmänheten utifrån 
ett estetiskt skönhetsperspektiv. Vattensjukt 
kan bli vattenrikt. Det vilda och stökiga i en 
naturskog kan bli en positiv upplevelse för vem 
som helst om stigen de går på är prydlig. ”Här 
går jag i mina lågskor eller med min rullator och 
tittar på djungeln.” Det är kort sagt inspirerande 
att tala med en så engagerad person som Mats 
Rosenberg. 

J

Frusen men uppvärmd inombords reser jag till-
baka till Uppsala. Landskapet jag just besökt 
har stora likheter med några av tavlorna som 
de ryska konstnärskollegorna Vitaly Komar 
och Alex Melamid målade inom projektet ”The 
most wanted paintings”.  De ville undersöka 
hur konst skulle se ut om folk fick bestämma 
själva. Med vägledning av enkla frågor i enkäter 
till människor från olika länder målade de den 
mest eftertraktade tavlan och den minst attrak-
tiva tavlan i respektive land. Det visade sig vara 
förvånansvärt lätt att hitta gemensamma egen-
skaper hos de ”folkvalda” tavlorna. I de flesta av 
länderna som ingick i projektet föredrog män-
niskorna målningar av halvöppna landskap med 
mycket blått i. Lite som de välbesökta reserva-
ten Oset och Rynningeviken. Det går alldeles 
säkert att kritisera utformningen av enkäterna 
och konstnärernas tolkning av svaren, men det 
tycktes spela liten roll för preferenserna om den 

tillfrågade var från Turkiet eller USA. Detta 
leder oss in på frågan om det finns uppfatt-
ningar om naturens skönhet som är biologiskt 
betingade? Den idéhistoriska inledningen av 
denna text kan tyckas motsäga detta. Eftersom 
skönhetsidealen har varierat genom seklerna, 
är det uppenbart att den kulturella präglingen 
åtminstone är oerhört stark. Men finns det nå-
got bottenraster under alla lager av kulturell in-
verkan, en slags skönhet på djupet? Kan skön-
hetsuppfattningen vara en evolutionärt rotad 
kroppslig förnimmelse? 

Många forskare tror det: Jay Appleton, 
Roger Ulrich, Stephen och Rachel Kaplan, 
Gordon Orians och Judith Heerwagen. De har 
alla varit med och utvecklat de evolutionspsy-
kologiska förklaringsmodellerna för vad män-
niskan anser vara ett attraktivt landskap. Denis 
Dutton, professor i konstteori vid University 
of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland, 
kondenserar deras tankar i en enkel mening: 
”Skönhet är naturens sätt att verka på avstånd.” 
För att förstå vad han menar med detta måste 
vi försöka leva oss in i tillvaron som våra av-
lägsna släktingar under tusentals generationer 
formades av. Långt innan språket fanns, för ett 
par miljoner år sedan, vandrade och levde män-
niskoliknande hominider i östra Afrika. Våra 
anfäder var ute på något som kan liknas vid 
ett livslångt campingäventyr, utan möjlighet 
att packa ihop och vända åter till ett hus med 
rinnande vatten och välfyllt kylskåp. Nästan all 
energi och tankemöda gick ut på att söka mat, 
boställen och tillfälliga skydd. Naturen var satt 
under konstant observation och bedömning. 
Ingen möjlighet att samla frukt, bär eller rötter 
fick försummas. Inget tillfälle att fälla ett pro-
teinrikt byte missas. Skiftningar i säsong och 
väderlek noterades. Ouppmärksamhet kunde 
betyda döden. En sådan situation skärper sin-
nena. Hur ser landskapet ut? Är naturen gynn-
sam? Åt vilket håll bör vi röra oss? Att vara 
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tiga besluten. Skönheten väcker och vidmakt-
håller intresset för de adaptiva valen. Kanske 
är ”skönhetskicken” för habitatvalet vad njut-
ningen och orgasmen är för sexualdriften? 
Evolutionspsykologerna brukar inte rädas för-
enklingar och paralleller. 

Det går hur som helst att känna igen sig i 
denna ordlösa känsla som kan vägleda psyket; 
lockelsen att vandra in i vissa miljöer, ett slags 
momentant, överrumplande tillstånd av oemot-
ståndlig dragningskraft. Vilken natur! Under 
tusentals generationer var detta inget som våra 
förfäder kunde uttrycka i tal. Vi förnam skön-
heten långt innan vi hade ord för vad vi såg. 
Kognitionsforskarna tror nämligen att mycket 
av människans tankeförmåga utvecklades före 
det talade språket. Skönhetsupplevelsen är – om 
man får tro evolutionspsykologin – helt enkelt 
en känsla som människan uppfattar i mötet 
med miljöer som hon av erfarenhet lärt sig är 
gynnsamma, ett synintryck som guidat fram 
bättre levnadsvillkor för den lilla gruppen. 

Så på frågan om skönheten ligger i betrak-
tarens öga, svarar åtminstone Denis Dutton 

omdömesgill var livsavgörande. De människor 
som – utan att kunna sätta ord på det – var 
skickligast på att läsa landskapet och naturen, 
ökade sina chanser att överleva och föröka sig. 
I varje generation fick de individer och grup-
per som var skickligast på att lokalisera en god 
livsmiljö större ärftlig representation i näst-
kommande generation än de som var likgiltiga 
eller sämre på att finna bra habitat. 

I otaliga experiment har det slagits fast att 
halvöppna gräslandskap med tillgång på vatten 
och ätliga växter och djur är attraktiva för de 
allra flesta människor, oavsett kulturell tillhö-
righet. Träd med lågt sittande grenar, utkiks-
punkter och gömslen är också tilltalande. Träd 
som går att klättra i erbjuder en tillflyktsort. 
I kuperade landskap går det att hitta plat-
ser som ger överblick. Grottor kan ge skydd. 
Allt detta och mycket mer subtila egenskaper 
lärde sig våra tidiga släktingar att lägga märke 
till och värdera. De ”goda” valen blev så små-
ningom detsamma som en positiv känsla inför 
vissa synintryck. Skönhetsupplevelsen blir så 
evolutionens sätt att belöna de mest fördelak-

Landskap för överlevnad – halvöppna kuperade gräslandskap med tillgång till vatten och föda är attraktiva för de flesta.
Foto: Knut Per Hasund.
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hundra generationer sedan människan började 
med jordbruk, hittade på skriftspråket och an-
lade städer. Det kan möjligen förklara en del 
av vår känslomässiga vurm för öppna ytor med 
gräs och grupper av buskar och träd, vatten i 
blickfånget, vyer och överblick, närvaro av djur- 
och fågelliv, blommor och fruktbärande växter. 
Det vore inte underligt om något av präglingen 
från äldre tider finns kvar. Men att visa på ge-
netiskt styrd positiv respons är mycket svårare 
än att bevisa genetiskt betingad negativ respons 
– som rädsla för ormar. Det är till exempel en-
kelt att konstatera att duvor på Nya Zeeland 
blir avskräckta av plastormar, trots att det inte 
finns ormar på Nya Zeeland. Egenskapen att 
undvika ormar är ärftligt betingad. Positiv att-
raktion till vissa miljöer är inte lika akut till sin 
karaktär. Även om människan sedan många ge-
nerationer framgångsrikt lever i vitt skilda mil-
jöer och landskap, så är selektionstrycket mot 

bestämt: ”Nej! Skönheten är en upplevelse som 
ligger djupt i betraktarens evolutionärt betingade 
medvetande.” Som stöd för detta brukar Gordon 
Orians ”savannah hypothesis” framföras, just 
för att många av de egenskaper hos ett land-
skap som människor föredrar har likheter med 
den afrikanska savannen. I försök har till och 
med åttaåriga barn, som aldrig satt sin fot på 
en savann, valt just savannen som den mest 
attraktiva miljön att leva i eller besöka, istäl-
let för mer välbekanta eller andra helt obekanta 
miljöer. Omedelbara, tvärkulturella preferenser 
borde också vara mer tydliga hos barn innan 
betydelsen av inlärning och egen erfarenhet av 
olika miljöer ökar i betydelse för landskapsvär-
deringen. 

Människan och vår förmåga till landskaps-
analys utvecklades under cirka 80 000 genera-
tioner, och en betydande del av denna evolu-
tion skedde i Afrika. Det är däremot bara några 

Många av de egenskaper i landskapet som människor föredrar, oavsett bakgrund, finns hos den afrikanska savannen.
Foto: Björn Lundgren.
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Habitatvalet – som biologer kallar det – måste 
ha haft en fundamental inverkan på vår över-
levnad under lång tid av vår existens. Det ver-
kar troligt att rester av dessa preferenser finns 
kvar, som biologiskt betingad smak, vilken kan 
blottläggas i vissa studier. Men bevisligen har 
människan spritt sig långt utanför savannen 
och uppskattar numera allt från downtown 
Manhattan till småländska höglandet. Att vara 
anpassningsbar, intelligent och uppfinningsrik 
är förmodligen ett ännu starkare signum för 
människan än att vara en varelse helt igenom 
präglad av pleistocen. I denna förvirring måste 
jag tyvärr lämna läsaren. Människan är en fe-
nomenal blandning av natur och kultur och vad 
som är vad är inte gott att veta. 

Den amerikanske filosofen Ralph Waldo 
Emerson skrev 1843 i The beauty of nature, att 
”inga skäl kan ges till varför själen söker skön-

att utplåna ”gamla” skönhetspreferenser inte så 
stort. Vi har ingen fördel av att börja ogilla sa-
vannliknande terräng. Precis som duvorna på 
Nya Zeeland inte heller har någon evolutionär 
fördel av att bli orädda för ormar.   

Evolutionspsykologin är dock en hårt kriti-
serad och omdebatterad disciplin, vilket beror 
på att ämnet förenar en tung och vetenskap-
ligt oomstridd teori (evolutionen) med kun-
skapsproduktion av mjukare slag (psykologi). 
Eftersom det inte går att vetenskapligt visa att 
förkärleken till en viss typ av landskap har en 
evolutionär adaptiv förklaring och inte beror på 
slump (genetisk drift) eller samevolution med 
någon adaptiv egenskap, så blir dess bidrag till 
kunskapsproduktionen framför allt hypoteser. 
På ett rent spekulativt plan verkar det emeller-
tid inte orimligt att somliga av våra preferenser 
gällande livsmiljö har en ärftlig komponent. 

Våra uråldriga preferenser gällande livsmiljö finns kvar, men människans stora anpassningsförmåga gör att vi numera uppskat-
tar helt andra miljöer. Foto: fotoakuten.se.
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där detaljer och nyfikenhet regerade. I försko-
leåldern är vi upptäcktsresande bland stenrö-
sen, kullfallna granar, hagens kryp och sko-
gens svampar. Vi räds inte närkontakten med 
en vattenpöl eller det slemmiga grönslicket vid 
Östersjöns strand. Hjärnan har ännu inte börjat 
kategorisera synintrycken i skönt eller fult, men 
påfallande ofta tycks barndomens landskap bli 
detsamma som vuxenvärldens sköna. 

I den ypperliga reportageserien ”Vad ska vi 
med naturen till?” i radioprogrammet Tendens 
gavs ett intressant exempel på detta. Barn-
domens landskap behöver inte vara grönt för att 
etsa sig fast i själen. För superurbane Emir var 
ljudet från en lattemaskin som ljuvaste fågel-
kvitter i öronen. Han hade som vuxen försökt 
att vara i Stockholms skärgård en sommar, men 
han blev bara rastlös och uttråkad. Den pla-
nerade vistelsen på tre veckor, blev kortad till 

het.” (”No reason can be asked or given why 
the soul seeks beauty.”) Evolutionspsykologerna 
försöker ge ett svar. Det kan man inte klandra 
dem för. När de får spekulationer att låta som 
sanningar får de dock räkna med att mötas av 
vetenskaplig debattlusta.

J

Vi lämnar därmed mänsklighetens vagga för 
barndomens landskap. Den kulturella prägling-
en från vår barndom verkar ofta vara starkare 
än det diffust inringade evolutionära minnet av 
Afrika. Ingen har fångat detta som Verner von 
Heidenstam: ”Jag längtar marken, jag längtar 
stenarna där barn jag lekt” ur Ensamhetens 
tankar. Likt laxen söker vi oss till barndomens 
natur. Vi minns smaken, dofterna, vyerna. 
Barndomen är för många ett svunnet paradis, 

I barndomens landskap regerar detaljer och nyfikenhet, skönt eller fult åsido. Foto: Jenny Jewert.
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några dagar. ”Jag hatar skogen, jag hatar naturen 
(… ) Jag behöver min telefon med fullt nätverk, och 
speciellt min dator. Visst finns det mobilt bredband, 
men det räcker inte för mig.” Den förundrade re-
portern frågade vad som hände där ute. ”Det 
var kallt och blåsigt. Det fanns dagar då det var 
soligt också, men det gjorde inte saken bättre. Då 
blir man ju svettig och äcklig. (…) Äckligt, måste 
jag säga.” 

Har du gett naturen en andra chans, und-
rade reportern. ”Nej, det kommer jag inte göra. 
Jag kommer inte försöka bygga något förtroende för 
naturen. Jag har inget behov av den nu.”

Så var det med det. Sådana urbana exemplar 
av vårt släkte står att finna. De längtar staden, 
de längtar gatorna där barn de lekt.  

I en blogg på damtidningen Amelias hem-
sida berättar en ”lyxhustru” att en tältnatt i 
öknen är den häftigaste av naturupplevelser för 
människor i Dubai. Alla längtar inte till Astrid 
Lindgrens leende Småland eller Elsa Beskows 
trollskogar. Att natur och politik är tätt sam-

mantvinnade blev nästan övertydligt när en 
kvinna från ett totalitärt land berättade att hon 
avskydde allt vad landsbygd hette för där skulle 
ingen märka om hon blev bortförd. Hon ville 
alltid vara sedd. Av någon. Hon kunde inte för-
stå att det finns människor som frivilligt bosät-
ter sig vid vägs ände på landet. Den kulturella 
präglingen kan uppenbarligen se väldigt olika 
ut.

Denna allvarsamma koppling mellan poli-
tik och möjlighet att uppleva naturens skönhet 
leder tankarna till dagens brännande konflik-
ter kring markanvändning och estetik. Emir 
struntar förmodligen blankt i vad som händer 
med landskapet och naturen. Han ”behöver” ju 
inte naturen. Annat är det med Lars Jonsson, 
Sveriges mest renommerade och populära na-
turmålare. Hela hans gärning bygger på en nära 
relation till naturen. Och han är beroende av 
naturen och inspirerande landskap för att finna 
motiv för sin konst. Men inte ens för en natur-
konstnär är det enkelt att tala om det sköna.

I staden är du oftast sedd av någon. Ensamheten i naturen kan vara hotfull för människor som flytt politiskt förtryck. 
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se.
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Lars Jonsson om behovet av och rätten till ett 
vackert landskap:

”Eftersom jag kom till Gotland redan som fem-
åring har jag långsamt växt in i detta landskap, 
präglat av havet och årtusenden av människans 
brukande av marken. Det finns en tio år gam-
mal landskapskonvention vars syfte har en tydlig 
demokratisk aspekt. Landskapet ska erkännas som 
en väsentlig del av människors omgivning, som 
en social rättighet. Detta framstår för mig som en 
självklarhet (…) att lagstadga om allas vår rätt till 
landskapet. (…) Landskapet som helhet är det rum 
där naturen möter oss. Utan denna scen blir upp-
levelsen av den bevarade orkidén eller fågelarten 
inte möjlig. Det kan låta lite flummigt när man 
beskriver ett landskap som vackert eller storslaget. 
De flesta inser att platser som Stockholms skärgård, 
Höga kusten, fjällen eller Gotlands stränder är va-
rumärken, som har ett konkret ekonomiskt värde. 
Men även vardagslandskapet har en basal betydel-
se för många människors hälsa, genom att erbjuda 
en plats för själslig ro, på samma sätt som rummen 
i våra hem.”

Varför just vindkraften förstör landskapet 
förklarar han med flyktpunkten.

”Som konstnär vågar man knappast prata om 
det vackra som ett estetiskt mål, eller säga att man 
söker skönhet och harmoni. Det låter mindre pre-
tentiöst att jag målar av naturen och fåglarna, att 
jag är fågelmålare.” Så presenterade han åtmins-
tone sig själv i sitt program av Sommar i P1 år 
2010. I januari 2011 skriver han tillsammans 
med filmaren Jan Troell ett brinnande försvar 
för landskapet och en svavelosande attack mot 
vindkraftens snabba utbredning på DN Debatt. 
Även vindkraftsförkämpen och tidigare miljö-
rådgivaren åt den socialdemokratiska regering-
en Stefan Edman, har höjt en varningens finger 
för att utbyggnaden går för fort och att stora 
värden står på spel. Jag tror att det är skönhe-
ten som spökar. För att ringa in ”hotbilden” 
kan följande siffror nämnas. Till år 2020 måste 
ungefär 3 000–6 000 vindkraftverk byggas om 
målet på 30 TWh ska uppfyllas. På tio år ska 
elproduktionen från vindkraft öka tiofaldigt. 
Fyrahundratjugotre områden har utpekats 
som riksintresse för vindbruk, vilket motsva-
rar drygt två procent av landets yta. Det kom-
mer att snurra och svischa lite varstans. Enligt 
många på bekostnad av landskapet. Så här säger 

De roterande bladen på vindkraftverken stör fågelkonstnären Lars Jonssons upplevelse av landskapet. Foto: Lars Jonsson.
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ka termerna” större utrymme. De flesta platser 
anses vara för komplexa och kontextberoende 
för att kunna definieras som vackra. Det finns 
en uppenbar beröringsskräck för det personliga 
tyckandet i denna akademiska disciplin, som 
våghalsigt kastar sig mellan naturvetenskap, 
arkitektur, sociologi, estetik, teknik, psykologi, 
ekonomi, design, konst och you name it. Man 
är rädd för att förlora sig i betraktarens öga, att 
tappa sin auktoritet som professionell utformare 
av livsrum.

Therese Wallgren är dock en modig land-
skapsarkitekt, som i sitt examensarbete från 
2010 vågar ta i frågan om skönhet. Hon är ung 
och radikal. Hon vill bryta isen. Så här skriver 
hon: ”Det är inte fult att vilja skapa vacker land-
skapsarkitektur. Det är inte heller nödvändigtvis 
svårt att tala om. Att diskutera skönhet handlar 
inte om att klassa en landskapsarkitektonisk lösning 
som bättre än någon annan. Det handlar om att 
bli varse om vilken roll landskapsarkitektens egen 
upplevelse av vad som är skönt spelar när den-
samme skapar landskapsarkitektur. Det är därför 
relevant att uttrycka alla de tillfällen då den per-
sonliga uppfattningen om skönhet spelar in. För att 
kunna synliggöra val och på så sätt utvecklas som 
landskapsarkitekt.”

Det låter onekligen klokt. Sjung ut, kära 
skrå. Blottlägg era innersta skönhetsböjelser. 
Genom att bena ut vad som är vad i ett land-
skapsarkitektoniskt arbete går det förmodligen 
att ha en djupare och mer konstruktiv diskus-
sion om en ritning eller en modell. Även de 
subjektiva, mer eller mindre medvetna strävan-
dena efter skönhet förtjänar kompetent kritik. 
Vi får ta risken att det blir personligt. Vilka val 
motiveras med väletablerade tekniska termer, 
vad med att det rätt och slätt är vackert, enligt 
landskapsarkitekten ifråga?

Med kreti och pleti är det annorlunda. Det 
folkliga stödet – för ”skönhet” som begrepp och 
en ”vacker” landskapsbild – är desto större. Vi 

”För att avläsa och uppleva ett landskap 
måste man låta blicken landa i en punkt. (…) 
Centralperspektivet sammanfaller i flyktpunk-
ten, renässanskonstens viktigaste upptäckt. Flykt-
punkten låter hjärnan avläsa avstånd och teckna 
perspektiv, det vill säga orientera oss i rummet. I 
vidsträckta, öppna landskap blir det ofta en av-
lägsen punkt, krönet av ett berg, en gård eller en 
dunge i fjärran. Ett vindkraftverk med snurrande 
rotorblad drar alltid till sig vår blick och vi kan inte 
etablera denna flyktpunkt. Vi kan inte uppleva el-
ler avläsa eventuella visuella värden i landskapet. 
Landskapet förlorar sitt värde som landskapsrum. 
(…) Sedan kan man häpna över dessa industri-
ella konstruktioner, se dem som vackra eller häftiga 
symboler för en omställning till ett hållbart sam-
hälle, men det sker till priset av ett förlorat land-
skapsvärde.”  

Han konstaterar att miljörörelsen under 
20 års tid har pratat sig varm för detta ”visu-
ella buller” som drar som en ”farsot över vår 
planet”. Jonsson har inte mycket till övers för 
vindkraften som energislag, överhuvudtaget. 
För honom är vindkraften ingen uthållig ener-
giproduktion. Men detta är inte skriften som 
ska utreda vindkraftens vara eller icke vara. Vi 
nöjer oss med att konstatera att de allra flesta 
försöker få känsla och förnuft att gå på samma 
linje. Vi vill gärna betrakta det fula som ont 
och det sköna som gott. Och vad som är hönan 
och vad som är ägget i dessa bedömningar är en 
svårbemästrad gåta. 

Landskapsarkitekterna undviker av tradi-
tion begreppet skönhet, eftersom de menar att 
skönhet är ett allt för odefinierat och subjek-
tivt begrepp. De tassar som katten kring het 
gröt och talar hellre om harmoni, autenticitet, 
mångfald och mötesplatser. Eller balans, rytm 
och proportioner. På sin höjd kan de sträcka sig 
till ”intressanta rum”, ”taktilt” eller ”preferens”. 
Av rädsla att hamna i förenklade diskussioner 
om rätt och fel, bättre och sämre, får de ”teknis-
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”Det är naturupplevelsen, utsikten och stillhe-
ten som sedan 1960-talet har lockat allt fler dans-
kar till Sverige, och genom renovering och underhåll 
av hus och gårdar medverkar vi till att bevara det 
svenska kulturarvet.” (…) ”Vi är bekymrade över 
att man ödelägger den sköna svenska naturen.”

Många av dessa landskapskämpar sätter 
sitt hopp till Europarådets landskapskonven-
tion. Men är den något att hålla i handen, när 
det blåser? På regeringskansliet är det i varje 
fall ingen som vill lägga ut texten kring var-
för regeringen anser att konventionen kan 
implementeras utan författningsändring-
ar. Jag hänvisas runt mellan olika personer, 
och vidare till Riksantikvarieämbetet. När 
Riksantikvarieämbetet för några år sedan ut-
redde frågan konstaterade man att alternati-
vet ”De minimis” – små eller inga ändringar 
i lagstiftning och praxis – inte ens var värt att 

tar det i vår mun, nästan dagligen. På det digi-
tala nätet kokar det av grupper som åberopar 
naturens skönhet och protesterar mot intrång i 
landskapet. Den stridbara Föreningen svenskt 
landskapsskydd samlar ett trettiotal lokala or-
ganisationer som kämpar mot vindkraftsetab-
leringar. Bara under januari månad år 2011 
hade deras hemsida 72 000 besök och 11 000 
blogginlägg. Antalet medlemmar har klättrat 
till 30 000. 

Danskar som köpt en bit svensk idyll 
har också reagerat på det ”visuella helvete” 
som de menar vindmöllorna skapar. Genom 
Föreningen Danske torpare, som har 10 000 
medlemmar, verkar de bland annat för att få 
ekonomisk ersättning för fallande fastighets-
värden i samband med vindkraftsetableringar. 
Och de följer utbyggnaden nogsamt. Så här lå-
ter deras brandtal:

Grupper som protesterar mot vind-
kraftsutbyggnaden åberopar just 
landskapets skönhet till försvar mot 
nya etableringar. Begreppet ”skön-
het” används flitigare av gemene 
man än av experter. Foto: http://
bevaraorserum.bloggsida.se/



Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen 31

skydda, förvalta och planera landskapet. När får 
vi se konsekvenserna av denna konvention?”

Det är ingen enkel sak att få klarhet i 
landskapskonventionens hittillsvarande effek-
ter i länder som arbetar med att implemen-
tera den. Landskapskonventionen är ju inget 
EU-direktiv, och har inga sanktioner kopp-
lade till eventuella brott mot konventionen. 
Konventionens genomslag hänger i hög grad 
på olika myndigheters förmåga att inbjuda till 
dialog om landskapet och medborgarnas vilja 
att engagera sig i frågor som rör landskapet. 
Landskapskonventionen handlar mycket om 
ett holistiskt förhållningssätt och ett bejakan-
de av bottom-up-processer. Administrationens 
och förvaltningens stuprör ska brytas upp, 
landskapsbegreppet vidgas och medborgarnas 
medbestämmande stärkas. Marie Stenseke är, 
tillsammans med Michael Jones, redaktör för 
en bok som behandlar landskapskonventionen 
och dess implementering i olika länder. Hon 
menar att länder som av tradition har en stark 
naturvårdspolitik kan få särskilt svårt att leva 
upp till konventionens andemening. För biolo-
ger och ekologer är landskapet först och främst 
ett habitat för olika arter, ett mått i en ekologisk 
skala.

Konventionen anklagas för relativism: 
”inget landskap är mer värt än något annat”. 
Den anses också vara flummig och svår att ge-
nomföra praktiskt. Ett större medborgerligt 
inflytande innebär förstås att viss makt flyttas 
från eliten och även att naturvetare, som sett 
sig som landskapets främsta uttolkare, riskerar 
att tappa mark. Den traditionella naturvården 
har varit inriktad på biologisk mångfald och 
förpassat människan till en särskild disciplin: 
social naturvård. Den sociala naturvården ar-
betar med människors upplevelse av landskap, 
naturens attraktivitet och estetiska värden. 
Och den sociala naturvårdens status är väl… 
så där… liksom av sekundär natur. Först måste 

begrunda. Fördelen må vara en snabb och bil-
lig ratificeringsprocess. ”Nackdelen är att kon-
ventionen riskerar att uppfattas som meningslös 
och inte som en möjlighet. Riksantikvarieämbetet 
bedömer detta handlingsalternativ som uteslutet 
för Sveriges del, eftersom vi då avstår från möj-
ligheten att reformera och utveckla hanteringen av 
landskapsfrågorna i Sverige.”

Men det var alltså så det blev. Nu har 
Riksantikvarieämbetet istället fått i uppgift att 
utreda hur arbetet med att förverkliga konven-
tionen ska organiseras, vilka myndigheter som 
ska ansvara för vad. 

Ett av de grundläggande målen i landskaps-
konventionen är att människors rätt att använda 
och glädjas åt alla typer av landskap – både var-
dagliga och särpräglade – ska stärkas. Hänsyn 
ska tas till alla människors åsikter och känslor, 
inte bara den politiska och akademiska elitens. 
En fråga som naturligtvis infinner sig är hur 
detta har hanterats i de länder där konventionen 
varit ratificerad under en längre tid än i Sverige? 
Har konventionen gjort någon skillnad; har den 
satt några avtryck i processer och landskap? 
Landskapskonventionen är inte någon skön-
hetsväktare. Men om den implementeras borde 
vanliga medborgares åsikter och tankar kring 
markanvändning, skydd och exploatering av 
landskapet starkare införlivas i beslutsfattandet. 
Eftersom vanligt folk ofta sammanfattar sina 
åsikter och känslor kring markanvändning i be-
grepp som skönhet, kommer skönheten säker-
ligen att debatteras flitigt under åberopande av 
just landskapskonventionen. Ett exempel från 
Nya Wermlands-Tidningen 21 januari 2011, 
apropå en planerad vindkraftsutbyggnad:

”Hur länge skall denna ’vilda’ planering fortgå 
utan genomtänkt konsekvens för den svenska lands-
bygden och de människor som lever där? Städerna 
har skönhetsråd – var finns motsvarigheten för 
landskapet? Sverige har ratificerat den Europeiska 
landskapskonventionen, där Sverige åtar sig att 
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arter räddas, sedan kan vi släppa in besökare 
som kan titta på arterna. Forskaren Marie 
Stenseke på institutionen för kulturgeografi 
vid Göteborgs universitet formligen sågar han-
teringen av den sociala naturvården i Sveriges 
första marina nationalpark, Kosterhavets na-
tionalpark. Nationalparken invigdes 2009. 
Men ingen särskild kompetens för att ta fram 
kunskapsunderlag och beslut rörande friluftsli-
vet anlitades, påpekar Stenseke. Symptomatiskt 
var också att handläggarna inte upplevde att det 
fanns behov av mer kunskap eller underlag för 
beslut rörande den sociala naturvården. Svensk 
naturvård lever i stora delar fortfarande med 
föreställningen att naturvård bara handlar om 
natur, och att människans upplevelse av natu-
ren är något som ger sig självt. En person som 
arbetar med social naturvård på Skogsstyrelsen 
uttrycker det tydligt: ”i de övergripande policy-

dokumenten och paragraferna poängteras de so-
ciala värdena, men i praktiken prioriteras de ner”. 
Ungefär samma sak konstateras i rapporten om 
Kosterhavet: ”starka krafter inom naturvårds-
sektorn driver på för att naturvården inte ska 
lägga pengar på friluftslivet”. Men en småsnål, 
sektoriserad naturvård kommer att få slåss för 
varenda hektar. Om naturvården har som mål 
att också berika människors liv, kommer det 
alldeles säkert ge positiva spin-off-effekter. När 
Mats Rosenberg hade lyckats ge örebroarna ett 
”finrum” vid Hjälmarens strand var det sedan 
relativt enkelt att klubba igenom de 14 andra 
naturskyddsbesluten. Naturvården måste ge 
något tillbaka till finansiärerna, det vill säga 
oss alla. Annars kommer betalningsviljan att 
krympa i kriget om resurser till dagisfröknar, 
lärare, sjukvård och pensioner. Arrogans räddar 
inga lavar, svampar eller insekter. En anständig 

Enligt landskapskonventionen ska människors rätt att använda och glädjas åt landskap stärkas. Den sociala naturvården kom-
mer att spela en större roll i framtiden. Foto: fotoakuten.se.
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rade svenskarna nästan 100 miljarder kronor på 
friluftsaktiviteter år 2009, varav drygt 70 mil-
jarder i Sverige. Friluftslivets effekter på syssel-
sättningen motsvarar hela 75 600 arbetstillfäl-
len, kopplat till boende, livsmedel, utrustning 
av olika slag. 

Att landskapet besitter stora ekonomiska 
värden, utöver produktion av mat och energi, 
avslöjades tydligt när mul- och klövsjukan här-
jade i Storbritannien år 2001. Turistindustrin 
förlorade 15 miljarder pund eftersom landsbyg-
den var avstängd under ett antal månader och 
antalet besökare störtdök. 40 000 arbetstillfäl-
len förlorades. 

I en annan rapport med fokus på landsbygds-
turismen, Ett rum med utsikt – vad är landska-
pet värt?, från AgriFoods Economics Centre 
och SLU, konstaterar författaren Carolina 
Liljenstolpe att det finns en större betalnings-
vilja hos turister att ”Bo på lantgård” om går-
darna har djur och ligger i ett varierat odlings-
landskap. Studien gjordes för att utvärdera hur 

naturvård bryr sig även om människan. Det är 
strategiskt klokt och dessutom sympatiskt.

J

Det är säkerligen ingen överdrift att påstå att 
den sociala naturvården kommer att spela en 
större roll i framtiden. Rese- och turistindust-
rin är Sveriges snabbast växande industri-
gren. Enligt Invest Sweden har besöksantal 
och intäkter från turismen mer än fördubblats 
de senaste fem åren. En fortsatt dubblering 
av besökare och intäkter väntas till år 2020. 
Nettoexportintäkten från turismen är i samma 
storleksklass som den nationalekonomiskt be-
tydelsefulla skogsindustrin, cirka 80 miljarder 
kronor per år, och i ett temanummer av sam-
hällsmagasinet Fokus utnämns turismen till 
den nya basnäringen i Sverige. 

Friluftslivet genererar också ständigt växan-
de intäkter. Enligt en rapport från forsknings-
programmet ”Friluftsliv i förändring” spende-

Ett ökat nyttjande av landskapet för rekreation och friluftsliv kan bädda för intressekonflikter. Foto: Ylva Nordin.
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djupt under jordytan kommer i allt högre grad 
flytta upp och ut i landskapet. Energiskog, ener-
gigrödor, vindkraft och vattenkraft ska ersätta kol 
och olja. Nya konfliktdimensioner kommer att upp-
stå, inte bara på grund av att energi- och livsme-
delsproduktion nu måste samsas i samma landskap 
utan också för att allt större anspråk kommer att 
ställas på landskapets kollektiva nyttigheter i form 
av upplevelser, rekreation och biologisk mångfald.” 

Så skriver Riksantikvarieämbetet i en rap-
port om genomförandet av landskapskonven-
tionen i Sverige. Och författarna fortsätter lika 
välformulerat, så jag väljer att citera.

”Staden har ersatt landsbygden som var-
dagslandskap. Men även om majoriteten av be-
folkningen i dag bor i tätorter har anspråken på 
landsbygdslandskapet inte minskat; de har dä-
remot antagit nya former. Merparten av befolk-
ningen har gått från att vara direkta deltagare i 
landsbygdslandskapet till att vara betraktare. I 
dag gäller anspråken bland annat möjligheten till 
rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupple-
velser. Med andra ord har landskapet som kollek-
tiv nyttighet ökat i betydelse. Men landsbygdens 
attraktivitet bygger fortfarande i grunden på att 
de traditionella, areella näringarna finns kvar och 
håller landskapet öppet, bebott och stimulerande.”

Så stadsbon som söker avkoppling ska sam-
sas med en bioenergiproduktion på åkern, som 
ska öka från drygt 1 TWh 2007 till 15–30 
TWh år 2020. I skogen ska uttaget av bioenergi 
på sikt öka med cirka 40 procent, enligt Kungl. 
Vetenskapsakademien. Intensivare skogsbruk är 
att vänta. Hur denna omvandling ska ske med 
bästa tänkbara effekt på allas våra landskap, är 
den svåra utmaningen. Ingen äger ju landska-
pet. Landskapet är den allmänning där vi lever 
våra liv. Ytterst är det en fråga om demokrati. 
Stora landskapsomvandlingar är en angelägen-
het för fler än stora kommersiella aktörer och 
statens representanter i form av myndigheter 
och experter.

landsbygdsprogrammets olika insatser uppskat-
tas av skattebetalarna. Landsbygdsprogrammet 
är en del av EU:s jordbrukspolitik och slussar 
årligen cirka fem miljarder kronor till landsbyg-
den i form av olika projekt- och miljöstöd. Som 
ett mått på skattebetalarnas värdering av olika 
landskap användes prissättningen av konceptet 
”Bo på lantgård”, det vill säga hur dyrt det var 
att bo på olika ställen. Studien är inte invänd-
ningsfri, men antyder ändå att vissa av lands-
bygdsprogrammets miljöersättningar har större 
stöd än andra i ett rent upplevelseperspektiv.  
Miljöersättningar som gynnar mångfald och 
djurhållning uppfattades mer positivt av turis-
terna än andra miljöstöd. Detta är förstås värt 
att beakta när landsbygdsprogrammet utvärde-
ras. 

Men ett ökat nyttjande av landskapet för re-
kreation och friluftsliv, parallellt med ett ökat 
nyttjande för energiproduktion, bäddar för 
uppslitande intressekonflikter. Det är dock nyt-
tigt att påminna sig om att energiproduktionen 
alltid har danat vårt landskap. Under lång tid 
var det stora veduttag och foderproduktion till 
spannmålsdrivna dragdjur som skapade öppna 
landskap. Det senaste dryga seklet har fossila 
bränslen varit med och format landskapet. Den 
kanadensiske fotografen Edward Burtynsky 
dokumenterar detta mycket kraftfullt i utställ-
ningen ”Burtynsky/OIL” som visar gigantiska 
flygplanskyrkogårdar, miljöförstörande oljeut-
vinning i områden med oljesand, stora oljefält 
med gamla pumpar och en motorväg i närheten 
av Toronto som har arton filer i bredd, exklusive 
på- och avfarter. Billig bensin och diesel har 
gynnat viss infrastruktur framför annan. 

J

I framtiden kommer de förnyelsebara energisla-
gen att märkas mer och mer i landskapet. 

”Den energiutvinning som under lång tid skett 
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landskapets visuella aspekter till analyser som 
inkluderar alla de processer och funktioner 
som skapar landskapet. Men tanken med land-
skapskonventionen är inte att det ska skapas en 
standardiserad mall för att bedöma och hantera 
intressekonflikter kring landskap, utan att det 
ska växa fram en mångfald av modeller, anpas-
sade för regionala särdrag och behov. Ingrid 
Sarlöv Herlin arbetar med att utveckla model-
ler för landskapskaraktärisering för svenska 
förhållanden, bland annat i samarbete med 
forskare vid universitetet i Sheffield, som anses 
ligga i framkant inom landskapsforskningen. 
Begreppet skönhet har emellertid ingen fram-
trädande plats i dessa verktyg, som är ett slags 
tvåstegsraketer. Först karaktäriserar man land-
skapet, utan att värdera det. Sedan gör man en 
analys av hur landskapet påverkas av en föränd-
ring, eller gör en form av känslighetsbedöm-
ning. I steg två skulle skönhetsaspekter kunna 
vägas in, enligt forskarna. Men så är alltså inte 
fallet. Eftersom skönhetsuppfattningen är så 

Landskapsarkitekternas recept är en slags 
landskapsterapi, där medborgare och experter 
involveras i allt mer avancerade och omfat-
tande processer med bloggar, möten, internet-
enkäter, GIS-kartor och rapporter med analy-
ser av alla tänkbara aspekter av effekten av en 
förändring och utveckling av landskapet. Inom 
professionen kallas detta för landskapsanaly-
ser. Storbritannien är ett föregångsland, som 
tidigt arbetade fram metoder för Landscape 
Character Assessment, LCA, och Historic 
Landscape Characterisation, HLC. Långt in-
nan Storbritannien anslöt sig till landskapskon-
ventionen arbetade man i konventionens anda: 
holistiskt, deltagardemokratiskt och framåt-
blickande men med medvetenhet om det ge-
mensamma natur- och kulturarvet.  

Enligt professor Ingrid Sarlöv Herlin och 
forskaren Jenny Nord vid avdelningen för 
landskapsarkitektur på Sveriges Lantbruks-
universitet, har utvecklingen inom området 
gått från analyser som enbart fokuserar på 

Energiproduktion har alltid danat vårt landskap. Men stora landskapsomvandlingar är en angelägenhet för alla. 
Foto: Ylva Nordin.
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forskarna är något viktigt på spåren i denna 
analys. Det verkar rimligt att vi börjar tycka att 
det som är bra för mänskligheten och livet på 
jorden också är vackert. Efter läsning av artik-
lar och meningsutbyten mellan några filosofer 
inom ämnet naturestetik blir det dock uppen-
bart att filosoferna emellanåt har svårt att hålla 
sig inom gränserna för sin kompetens. När fi-
losoferna hamnar i hätska debatter om exem-
pelvis vindkraftens energimässiga potential och 
miljöeffekter blir jag som läsare snabbt sömnig. 
Filosoferna saknar auktoritet i terawattdiskus-
sionen och fladdermössens biologi. De boxas 
utanför ringen. Naturestetikerna gör utmärkt 
i att tydliggöra varför ett nytt inslag i land-
skapet, som vindkraften, är så politiskt laddat. 
De kan sätta konfliktlinjerna i ett filosofiskt-
politiskt-historiskt sammanhang. Men de har 
sällan kunskapen att agera domare i fråga om 
vad som är den miljömässigt mest fördelaktiga 
energikällan eller vad som är ekologiskt accep-
tabelt. De är experter på att diskutera hur vi kan 
uppleva ett landskap. Och varför vi upplever 
omgivningen som vi gör. Men filosoferna inom 
ämnet naturestetik måste nog värna sin profes-
sion om de ska bli en angelägen samtalspartner 
i arbetet med att utforma morgondagens land-
skap. Annars riskerar deras uppkoppling mot 
miljöfrågorna att avfärdas som politiserat tyck-
ande.

påverkad av minnen, identitet, kunskap och al-
lehanda andra processer, så anses den inte vara 
användbar i arbetet med landskapsanalyser. 
Beröringsskräcken är uppenbar. I likhet med 
naturvården och kulturmiljövården, artikule-
rar man ogärna ordet skön i yrkessammanhang.  

Professor Paul Selman vid universitetet i 
Sheffield tror att många traditionella landskap 
kommer att gå förlorade, eftersom de tappat 
mycket av sin ursprungliga funktion och upp-
rätthålls med konstlade metoder. Istället kom-
mer nya landskap att växa fram, som domine-
ras av förnyelsebara energikällor. I likhet med 
några av filosoferna inom ämnet naturestetik, 
menar Selman att människan har en förmåga 
att ändra inställning till nya inslag i landska-
pet, som från början uppfattats som främmande 
och störande. Med bättre kunskap om vilka åt-
gärder som krävs för att nå en hållbar utveck-
ling skapas en ny estetik som uppmärksammar 
skönheten i landskap, som strävar efter kolneut-
ralitet eller andra miljömål. Selman drar den 
slutsatsen utifrån iakttagelser av hur människor 
genom historien har lärt sig acceptera eller till 
och med fäst sig vid nya industriella anlägg-
ningar och grödor i landskapet.

Då är vi tillbaka till den miljöpolitiskt fär-
gade estetiken, eller tanken om en estetik som 
influeras av vad vi tror är ett gott landskaps-
utnyttjande. Utan att med någon djupare ar-
gumentation kunna ange varför, tror jag att 

J
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Det var egentligen i Alsterbygden som min essä 
skulle börja. Men jag avslutar där istället. En 
text om skönhet ska inte ha några temporala 
begränsningar, så tidsmaskinen får ta oss ett 
drygt sekel fram i tiden. Jag bejakar min syns-
ka ådra.

J

Galtryggen, den 11 juni år 2124
Den lilla gruppen vandrar grusvägen fram till 
den gamla vindkraftparken.

”Här ser vi ett typiskt exempel på ett vind-
kraftverk uppfört under tidigt 2000-tal.”

Guiden öppnar ett litet skåp med en nyckel 
och trycker på en knapp. 

”Så där, nu snurrar den. Vi kan alltså köra vis-
sa vindmöllor, för att demonstrera hur det kunde 
se ut. Men vi måste tillföra lite el dagar som dessa, 
när det inte blåser.”

Nackar böjs bakåt, alla kisar upp mot him-
len.  

”Se hur de harmoniserar vackert med land-
skapet. De var oerhört stilrena och relativt låga, 
bara 150 meter, vilket gjorde dem lätta att placera 
i landskapet.”

En kille i tioårsåldern är mycket imponerad:
”Wow, vad fräna.”
Guiden:
”Efter år 2050 byggdes knappast ett enda 

nytt vindkraftverk. Fusionskraften, vågkraf-
ten och de allt bättre möjligheterna att fånga 
och lagra solenergin gjorde dem överflödiga, som 
ni vet. Vindkraftverken var för ineffektiva. 
Verkningsgraden låg ofta inte på mer än 30 pro-
cent.”

En gammal farbror tar till orda:
”Jo, de må vara ineffektiva, men vindkraft-

verken är något vi förknippar med denna del 
av Alsterbygden sedan drygt ett sekel. Även om 
de inte stod här på Frödings tid, så har vi från 
Frödingsällskapet opponerat oss mot planerna på 
att riva verken. Vi föredrar dem framför ny bebyg-

gelse. Karlstad kan inte svälla ut åt alla håll och 
kanter. Vindkraftverkens regelbundna svischande 
och finurliga utnyttjande av vinden skulle nog ha 
tilltalat vår käre skald, vars ’barndom susar här’.”

Ja, jovisst, nickar guiden. Och berättar att 
när det begav sig, var det minsann vilda pro-
tester. Utbyggnaden av vindkraftparken på 
Galtryggen eller Svinryggen, som den också 
kallas, i böljande Frödingland, mötte mycket 
starkt motstånd. 

”Nimby, ’not in my backyard’, var ett ofta be-
gagnat uttryck, i en tid som språkligt fortfarande 
influerades av engelskan.”

En rödhårig dam från Frödingssällskapet 
vecklar ut ett gulnat exemplar av Värmlands 
Folkblad.

”Är det någon som kommer ihåg tidningen? I 
en lokal variant, tryckt på finaste papper, lät det så 
här, lyssna bara”:

J

Värmlands Folkblad, insändarsidan, tisdagen 
den 16 mars 2010
”Som kanske den siste överlevande från 1930-ta-
lets Bymon i Alster, blev jag oerhört bestört och 
förvånad när jag läste om att det skall byggas en 
rad elmöllor på Svinryggen utmed Alsterdalen. 
(…) Vindmölletvånget kom som ett bombnedslag 
när jag satt med Frödingstudier och på hans våg-
längd skriver jag ett försvar för Alsterdalen och 
Svinryggen:

Här är skogen där friden bor
Man kan ströva där,
Lyssna på fåglar plocka bär.
Och själen läker av stillheten, 
Den läker av skönheten, 
Men snart är dessa värden
Hos moder natur
De fula möllornas dur.
                                Alf E. Sjöberg”
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J

Alsterbygden, 22 mars år 2010
Snön ligger blöt, och det är lätt att liksom 
Fröding hata vintern, när fötterna halkar fram 
utmed Alsteråns steniga slänt. Hans ”Strövtåg 
i hembygden” sker sommartid, när det är ”skim-
mer i molnen och glitter i sjön … ljus över stränder 
och näs” och ”den härliga skogen grön bakom äng-
arnas gungande gräs”. 

Jag kör upp på Galtryggen, där vindkrafts-
parken planeras. 

”Från björkens gungande krona, från vindens 
vaggande gröna hus, små sorgevisor tona, all skogen 
är uppfylld av sus.” Men vad är kvar av Frödings 
skogar? Jag konstaterar att de är hårt huggna. 
Kan jag uppröras över att en vindkraftpark ska 
etableras här? Nej, det kan jag nog inte. Den 
unga barrskogen skulle kanske till och med li-
vas upp av lite vindkraft. Men så är jag också en 
tillfällig besökare.

Kanske är det som forskaren Ingrid Sarlöv 
Herlin så krasst och uppfordrande uttryckt det 
i en artikel i Sydsvenskan: ”Vi får det landskap 
vi förtjänar. Så länge vi fortsätter att använda så 
sanslöst mycket energi, måste vi acceptera att ener-
giproduktionen blir framträdande i våra land-
skap.” 

Det är nog något vi var och en får tugga i 
oss innan vi fäller våra smakutlåtanden, i denna 
epok av stora omställningar av energisystemen. 
För egen del känner jag – oklart varför – viss 
tillförlit till att landskapskonventionen, i all 
dess holistiska ansats, ska se till att landska-
pet inte bara råkar bli som det blir, utan att vi 
som medborgare, om vi vill, kan ha viss påver-
kan på hur landskapet omkring oss utformas. 
Förmodligen är jag naiv och färgad av land-
skapsexpertisens och kulturmiljövetarnas en-
tusiasm för denna internationella överenskom-
melse. Hos experterna inom mitt eget gamla 
skrå, naturvården, är skepsisen mer utbredd. 

Att leva upp till landskapskonventionen med 
dess gräsrotsperspektiv på demokratiskt delta-
gande och helhetssyn på landskapet, kräver en 
ganska så smärtsam uppgörelse inom naturvår-
den kring arbetsmetoder. För att ta ett belysan-
de exempel: naturvården har under de senaste 
åren arbetat med åtgärdsprogram för hotade 
arter. Att arbeta med planer – och även utreda 
finansieringsstöd för åtgärder – för enstaka ar-
ter, som knubblårsbarkfluga, ängskäreplattmal 
och spädlosta, är landskapskonventionens raka 
motsats i angreppssätt. Den teoretiska natur-
vården är förvisso väl förtrogen med landskaps-
skalan, och visst har en omsvängning börjat ske 
även inom den praktiska naturvården, i form 
av landskapsstrategier och skogsbolag som ar-
betar med ekologisk landskapsplanering. Men 
för att bli en konstruktiv part i arbetet med 
landskapskonventionen måste naturvården ac-
ceptera att vara en del av en större helhet, och 
inse betydelsen av att förstärka sin påverkan på 
landskapsskalan i dialog med många aktörer. 
Åtgärdsprogram för enstaka arter kan vara bra, 
eftersom vi får kunskap om vad just den arten 
kräver för sin fortlevnad. Men en hotad arts väl 
och ve måste vägas in i ett större sammanhang. 
Ingen äger landskapet. Inte heller knubblårs-
barkflugan.  

J

I ett domslut gällande vattenkraftutbyggnad i 
Alsterån för några år sedan, fick exploatören 
avslag med hänvisning just till Alsterdalens 
värde som bärare av Frödings författarskap. En 
jurist tipsar mig om domen, eftersom den är en 
av få domar där landskapets skönhet har varit 
utslagsgivande och betydelsefullt i en rätts-
lig process. Miljööverdomstolen hänvisar till 
landskapsbilden och att den ”förknippas med 
Frödings tid och diktning”. 
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Viss typ av skönhet hos människor får all-
ting att stanna upp. En sådan skönhet hos en 
man eller kvinna provocerar ofta, för alla i 
skönhetens närhet framstår som dess motsats. 
Gråa och alldagliga. Sådan skönhet utestänger, 
kanske allra mest de som är närmast utomjor-
diskt vackra. Det till synes perfekta stjäl fokus 
från allt annat. Många i skönhetens omgivning 
blir plågsamt självmedvetna, vilket skapar osä-
kerhet och barriärer för innerliga möten. 

Med landskap är det annorlunda. Skönheten 
hos landskap är aldrig provocerande. Sköna och 
vackra landskap, även de sublima, är snälla mot 
den stackars människovarelsens självuppfatt-
ning. Vi upplever ingen konkurrens, avund el-
ler förlamande beundran med skönheten i ett 
landskap. Sköna landskap inbjuder till njutning 
och närmanden, utan att påminna om vår egen 
ofullkomlighet. 

J

Aristoteles menade att lycka inte är ett möjligt 
mål för våra handlingar, utan snarare något 
som naturligt följer av det rätta handlandet. 
Enligt Roger Kimball, redaktör och skribent i 
tidningar som Times Literary Supplement och 
Wall Street Journal, liknar skönheten i denna 
mening godheten: ”Att sträva efter lycka i livet 
är närmast en garanti för olycka; att sträva efter 
skönhet i konsten kommer sannolikt att utmynna i 
kitsch eller andra förvanskningar av konsten.” 

Kanske gäller detsamma skönheten i land-
skapet, tänker jag, när jag släntrar iväg mot 
blöthålet i skogen bakom huset. Kanske ska vi 
inte sträva efter sköna landskap, utan låta skön-
heten vara en effekt av goda handlingar? Några 
löv flyter på den tillfälliga vattenytan, som tor-
kar upp varje sommar. Vad kan vara ett skönare 
arv att ge till våra efterlevande än ett gott och 
långsiktigt hållbart landskapsutnyttjande? 

I Frödings dikt ”Ett gammalt förmak” an-
tyds vad som skulle hotas av en vattenkraftsut-
byggnad: ”Och dovt från kvarn och såg vid ån, hörs 
hjulens brus och forsens dån.” Dikt och landskap 
bildar en märklig symbios när jag tar mig ut på 
strandängarna nedför den vita herrgårdsbygg-
naden, Alsters herrgård, där Fröding föddes år 
1860. Långt borta i skogsbrynet ser jag ett stort 
hunddjur. En varg? Jag är ju i Värmland. ”Här 
är Vargens gård av ris och stenrös, här ljöd Vargens 
tjutröst gäll och dolsk, här satt Ulva lilla, Vargens 
dotter, ludenbarmad, vanvettsögd och trolsk.”  

Varg eller icke. Det är vackert. Historiens 
vingslag skapar en känsla av andakt. Och jag 
skulle kunna vara förflyttad hundra år tillbaka 
i tiden. Om det inte vore för tåget som plötsligt 
dundrar förbi på en räls som skär rakt igenom 
landskapet mellan herrgården och Vänern. 
Fågeltornets relief på strandängen påminner 
också om modernare tider. Den sköna naturen 
är ju för de flesta numera en skådeplats.  

J

I Frödings dikt ”En morgondröm” strövar en 
yngling lättjefullt i skogen. Denna drömda ges-
talt knäböjer så småningom vid en tjärn och 
gläds åt sin egen spegelbild.  

(…) han stannar och ler åt små kryp, 
som måtta åt tån med ett nyp, 
han gäckas med gökar, han retas med trastar, 
han följer för ro skull ett spår, 
på hällen han vilar, vid tjärnen han rastar 
att se på en fisk som slår, 
han faller på knä invid randen 
och ligger och dricker ur handen. 
Jag såg i min dröm, hur hans blick blev klar 
av glädje åt bilden, som vattnet bar, 
den visade gudarnas ättling, 
hur manvuxet vacker han var. 
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tion. De har hittat en kopparödla. Pukor och 
trumpeter. Senare på kvällen åker ödlan i en 
låda full med daggmask bredvid barnen på cy-
kelkärran – en oväntad gäst på lördagsmidda-
gen hos några grannar.

Kan barn och barnbarn annat än älska det 
landskapet? 

Jag stirrar ner i det grumliga vattnet. 
Tankarna maler. Men så hör jag barnens tjoan-
de, och det är en ovanligt välkommen distrak-

J

Det lider allt mot kvälls nu, och jag börjar tröttna på att fara efter skönheten, som en osalig skön-
ande. Diktaren, som så väl gestaltat den trånande längtan, får därför sista ordet. Eller versen. All 
kunskap om naturens skönhet, samlad i några täta barnsliga rader. 

Så enkelt det kan vara. 

Grönt! Gott,  
friskt, skönt vått!  
Rik luft, mark!  
Ljuvt stark,  
rik saft,  
stor kraft!  
Friskt skönt  
grönt!

 (Gustaf Fröding: 
 Ett grönt blad på marken, 
 ur Mattoidens sånger.)
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