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forord
Denne publikation omhandler de landskabelige aftryk,
der formes af vores behov for energiproduktion, nu og
i fremtiden. Aftryk af fødevareproduktion, transport,
byggeri og de materialer og ting, vi omgiver os med.
Akademiraadets Landskabsudvalg har modtaget en
lind strøm af henvendelser, hvor der gives udtryk for
frustration over placeringen af nye energianlæg, og
det er især vindmøllernes skala og omfang, der prikker til en følelsesladet diskussion. Det er udtryk for
en bekymring for at miste roen over de landskaber, vi
er vokset op med – et landskab med marker, skove
og kirker på bakketoppene. Og det er en frygt for, at

den åbne horisont langs kysterne bliver brudt af andet
end bølgernes bevægelse. Det er måske dybest set
tanken om, at det vi betragter som det ‘uforstyrrede’
landskab som det velkendte billede af barndommens
land, skal gå tabt.
Det er en bekymring, vi i landskabsudvalget godt kan
forstå, men behovet for at brede denne komplekse
diskussion ud til mere end blot enkeltsager er vokset
hos os, og som kunstnere og arkitekter må vi forsøge
at belyse udfordringen fra flere sider.
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Produktionslandskaber som tema har derfor givet
anledning til en selvransagelse, da omstillingen til
nye energiformer bør og skal kunne finde sted og
prøves af. Som en uafvendelig præmis for både en
understøttelse af nuværende aktiviteter og udvikling.
Og energiproduktionens form og aftryk er meget mere
end vindmøllerne. Spørgsmålet, vi ønsker at rejse
her, er, hvordan det er muligt at arbejde videre med
energien i landskabet på en måde, der kan efterlade
nye og mere interessante landskabsformer, som vi
kan blive mere stolte af som naboer, som samfund og
som mennesker i al almindelighed.
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Når landskaberne omkring os forandres, forandres
samtidigt et spejlbillede af vores tilstedeværelse; af
os selv. Det er en relation og en gensidighed, som
efter landskabsudvalgets opfattelse ikke bliver taget
æstetisk alvorligt, men omvendt heller ikke er fri for
en vis sentimentalitet. Vi vil derfor gerne bidrage til at
sætte fokus på den æstetiske dimension af indpasning
af nye energiformer, og til at dette aspekt tages langt
mere alvorligt end hidtil. Det kræver, at der tænkes
mere innovativt, når der forhandles, planlægges og
bygges, og at de kunstneriske discipliner involveres i
udformningen af fremtidens landskaber.

De 5 essays rummer tekster og egne illustrationer
fra landskabsudvalgets medlemmer 2014-2017:
Heine Skjerning (billedkunstner), Rikke Juul Gram
(landskabsarkitekt) Morten Stræde (billedhugger),
Hanne Bat Finke (landskabsarkitekt) og Erland
Knudssøn Madsen (billedhugger og maler).
Tekst og billeder er både individuelle udsagn og
formuleringer præget af vores fælles diskussioner og
bidrager dermed til et billede af den komplekse og til
tider lidt paradoksale tilgang, vi har til landskabet. Det
er hermed vores håb, at de 5 essays kan give inspiration til en fortsat bevågenhed overfor energilandska-

ber, der som det fremgår, kan forstås og opleves som
meget mere end energiproduktion, og som fortællinger om vores egen kultur.

Den 17. februar 2017

Hanne Bat Finke,
Formand for Akademiraadets Landskabsudvalg
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kultur er energi
af Heine Skjerning,
billedkunstner

kultur er energi

Energilandskaber er kultur

Æstetik er reaktoren, hvor idéer brydes, omformes
og skaber varmen i vore liv. Holdninger gnistrer, før
de måske mødes i nye synteser. Sidste mulighed er
det store brag, når argumenterne kommer til kort.
Heldigvis er der mange stemmer, som bidrager til
udfoldning af nye perspektiver; det fragmenterede
bliver konstruktivt.

Vi behøver vel stadig mere energi, i så fald helst grøn.
Derfor bør energilandskaberne tilpasses æstetisk i
landskabs- og byplanlægningen.

Derfor, og netop sammen med alle gode grunde, bør
vi måle udviklingen ud fra en menneskelig øjenhøjde.
Mennesker er ikke redskaber, men menneskers gode
liv er målet.
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Vi tiltrækkes af det skønne, men hvad er det, der
styrer udformningen af vore landskaber?
”Det nødvendiges politik”, i et vakuum af manglende
argumentation og som det religiøse argument: Dette
står til troende og kan ikke gradbøjes, og al debat
herom er overflødig. Netop i dén situation skal vi for
alvor være opmærksomme på debattens nødvendighed, ikke mindst på hvordan den kommer til at se ud.

Vores landskab er et sammensurium af interesser og
værdier. Der er ingen helt rigtig løsning for energilandskaber, som kan rulles ud over hele Danmark, men
tværtimod et sæt af løsningsmuligheder, forskellig for
hver lille plet i Danmark. Hvordan sikrer vi, at store
som små, eksisterende værdier overfor fremtidens
visioner, lokalt såvel som i forhold til i hele Danmark,
bliver målt mod hinanden?
Det sker ikke altid
Jeg vil gerne tage udgangspunkt i et aktuelt eksempel: I en sjællandsk kommune ønsker man at få flere
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turister og mere erhvervsudvikling, akkurat som i resten af landets kommuner. En bygherre ansøger kommunen om at bygge en stor oplevelsespark med to
høje udsigtstårne i et, indtil nu, beskyttet skovområde.
Bygherre betaler for en VVM-redegørelse, og kommunen laver lokalplan og tilretter kommuneplanen.
I høringsperioden kommer borgere med forslag til
projektet, som gør skaden mindre – dog skæver kommunens embedsmænd nok mere til deres politikere.

Bygherren ønsker projektet placeret i et område, hvor
der ikke er intensiv skovdrift, fordi en bæk slynger
sig og har skåret dybe kløfter gennem skoven. Den
store landskabelige variation har formet en rig flora og
især fauna i og omkring netop denne del af skoven.
Gamle træer har fået lov at stå og siden bryde sammen af ælde. Der er, som forventeligt, en enestående
stor skønhed og der lever adskillige, særligt beskyttelseskrævende arter af fx uhyre sjældne flagermus
(EU-direktiver).
Men hele grundlaget for at bygge i den særlige del af
skoven er forkert. Hvor spørgsmålet burde være: Er
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der en acceptabel placering? – så er spørgsmålet nu:
Hvad kan netop denne lokalitet tåle? Hvor fællesskabet burde spørges, hvor man eventuelt kunne tænke
sig opførelsen af oplevelsesparken, bliver placering og
omfang dikteret af bygherren. I andre dele af skoven
med egentlig plantagedrift ville ulykken være mindre
og turismeindtægterne lige så store.
På samme vis er det i det store og hele foregået med
planlægningen af energilandskaberne siden 2006: En
planlægning, der tjener projektmagernes interesser.
Energi er jo ”nødvendighedens politik”. Men hvor blev
helhedsblikket af?

Energitempler i fantasiens have
Med historiens tilbageblik folder vi Danmarkskortet ud
i en smuk fortælling. Fortællingen om en befolkning
med blik for hele samfundet og et smukt landskab. På
en og samme tid en nænsom og dog ambitiøs intention. Marker, skove og kyster; mursten på mursten i
sirlige konstruktioner, punktvis i det grønne og blå.
Kultur deler vi med hinanden, og kultur gror af hensyn
og rummelig nysgerrighed; kultur er den egentlige
energiressource i vores liv.
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Energibehovet ændrer og omformer kulturlandskaberne. Vi må, kan og skal, også i fremtiden, finde en
metode, der sikrer, at alle sider af en sag sætter sit
rimelige aftryk i den måde, vi skaber fremtidens landskaber. Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen.
Kom, kom og vær med: Ingen har uindskrænket ret
over omgivelserne, og landskabet tilhører os alle.
Kultur er en kærlig hilsen til hinanden.

Energilandskaberne skal være smukke, udformet med
indføling. Nogle steder monumentalt, storslået – andre
steder med nænsomhed i øjenhøjde. Vi skal udfolde
en vifte af oplevelsesrig forskellighed. Dét, vi kommer
frem til, kan aflæses i vores færden gennem landskaberne. Det er kultur, som gør menneskets bedrifter
fantastiske, og Kunsten er selvfølgelig slutstenen.
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Tjernobyl
Den 26. april 1986 skinnede solen. Det spirende forår
havde lokket mange gæster i Kongens Have. Tindrende lys og missende øjne i det skarpe lys. Vores første
datter, få måneder gammel, i en blå, blå barnevogn;
vi ænsede knapt omgivelserne og fokus alene på
barnets marcipanhud. Frøs hun mon? – eller var det
prikkende solskin for skarpt? Verden akkurat så stor
som to forældres blik på et spædbarn. Over os havde
den usynlige sky delt sig i to – en med retning over
Nordskandinavien og en over os.
Hun blev arkitekt.
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naturkraftværker
af Rikke Juul Gram,
landskabsarkitekt

naturkraftværker
Et – måske overraskende ambitiøst – mål er sat af
Danmarks nye regeringspartier:
Mindst halvdelen af landets forsyning skal omstilles til
vedvarende energi i løbet af de næste 12-13 år. I 2030
for at være præcis. Det er vi nok rigtig mange danskere,
der har lyst til at bakke op om. Energi er blevet hver
mands anliggende – vi sorterer affald, installerer varmepumper og solceller, fyrer med biobrændsel og meget,
meget mere – og det er godt. Det er nødvendigt.
Men vores lidt haltende ambition om at skifte til en
bæredygtig energiforsyning – ’den grønne omstilling’
24

som det hedder på moderne, livsforladt dansk – har
dog hidtil hverken været særlig god ved sproget eller
landskabet:
Overalt i landet er der siden 70’erne opstillet store og
små vindmøller i et ujævnt men fintmasket net, der
dækker både land og kyster, og ofte krydser horisontlinjen på de mest følsomme steder. I begyndelsen
var det smukt, fordi ideen om selvforsyning og grøn
energi er smuk. Nu hvor møller ikke længere blot er
symboler for drømmen om en ren fremtid, men en
regulær industri, så er billedet forandret.

Kører man gennem Danmark i dag, passerer man
disse selvgroede energilandskaber bestående af løst
uddryssede vindmøller i stormaskede, monokulturelle
dyrkningslandskaber, der ligger hen som et endeløst,
bølgende tæppe under små og store byer, hvor solpaneler klæbes på taget af hvert hjem – til gavn for den
bæredygtige energiproduktion – javist – men absolut
ikke til forskønnelse af hverken bygninger eller byer.
Dominerende energi- og forsyningsanlæg har for
længst afløst landsbykirkerne som landskabelige
pejlemærker, og biobrændselslagre tårner sig planløst
op uden stedslig motivation.

Landskabet lider under denne forskelsløse produktionsudrulning, der bidrager til at udviske den sidste
rest af mangfoldighed i det danske kulturlandskab.
Denne gradvise, men hastige udjævning af landskabelige og topografiske forskelle, som bl.a. er resultatet af
de mange vindmøller, forøger entropien og mindsker
de dynamiske forskelle, der findes mellem land og
by, kyst og mark. Optimering og nivellering styrer alle
dagsordner.
Seneste nyt fra selvsamme nye regering er, at nu skal
også fredskov efter forgodtbefindende kunne omdan25

nes til vindmølleparker. Udmattelsen begynder at
indfinde sig hos selv de stærkeste naturkrigere.

Østerild virkelig værd at se på. Med en skala der passer til deres styrke og opmarcheret med imponerende
konsekvens.

Men kan det være anderledes? Ja, det kan det godt.
I en rydning i Østerild plantage mellem Limfjorden
og Vigsø Bugt, findes nemlig et andet billede på grøn
energiproduktion – et billede med kolossal mytisk og
æstetisk kraft. Et billede der rummer skønhed, fascination og fremtid – på een gang.
Her står nemlig en række enorme testvindmøller. 220
meter høje, og til forskel fra de hundredevis af småmøller, der har bredt sig over landet, er giganterne i
26

Kom selv og se! Se dem stå der, nordisk hvide, himmelstræbende med deres svanevinger fejende hen
over dit hoved. Se dem kaste deres kilometerlange
skygger ud over resterne af plantagen, over de forrevne skovbryn og det øde landskab – i symbiose
med vinden og i direkte kontakt med det store rum
omkring os – som en kultiveret del af naturen selv.

fyr og forskyder al skala, eller når der høstes i den
amerikanske midtvest med de grådige 20 meter brede
mejetærskere, som med deres røde lysende øjne,
æder sig over markerne dag og nat.
En anden fordel i Østerild er, at området ikke skal være
livløs granplantage mere. Naturen har godt af at få
lys og fred for at kunne trives og brede sig. Langsomt
omdannes den kedelige monokultur, hvor møllerne
har fået plads, til klithede med marehalm, revling og
lyngbakker. Med vådområder, der igen giver plads til
padder og vandsalamandere.

Lysblinkene fra testmøllerne er det, der generer folk
på egnen mest. Men der kommer så mange turister
for at opleve synet, at der nu opføres et besøgscenter – ligesom ved vores andre store landskabelige og
kulturhistoriske attraktioner.
I Østerild kan vi se fremtidens kraftværker. Problemet
er bare, at de pragtfulde testvindmøller ikke står alene
på scenen og betager os med deres helt særlige
skønhed. Der mangler en plan for, hvordan vi planlægger energiens landskab i en endnu grønnere fremtid.

Synet af møllerne rammer med samme kraft som
når verdens største containerskib runder Sletterhage
27

MULIGHEDERNES LAND
Naturen og landskabet er baggrund for alt menneskeskabt. Mister vi forbindelsen til vores fælles natur,
så mister vi os selv. At fastholde vores lange kystlinje
fri for industri og åben for fortolkning, er faktisk den
mest langsigtede investering, vi kan foretage i disse
år, hvor urbanisering synes at være tidens magiske
trylleord i forbindelse med al planlægning. Kystens
ubrudte svæv er livsnødvendig som modvægt til byernes tæthed og infrastrukturens dominans.
Vi er derfor nødt til at tage landskabet alvorligt – ikke
som en romantisk drøm, men som en sammenhængende og nutidig fortælling, der kan styrke den
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landskabelige ‘sammenhængskraft’, om man så må
sige. Kun på den måde kan vi i en nutidig kontekst
fastholde de landskabelige værdier, som i sig selv
bærer fortællingen om Danmark. Også om 100 år.
Imidlertid er der ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem den fortsatte urbanisering og en
respekt for og forankring i vores landskab. Alle forandringer har potentialet til at kunne blive forbedringer
– og netop nu er der momentum! Det er nu, vi har alle
muligheder for at flytte os!
Vi sakker nemlig til stadighed agterud i forhold til
prioritering og understøtning af grundforskning og
30

innovation – også når det gælder fremtidens energiforsyning. Og det uanset, at den danske vindmøllebranche er førende i verden med en eksport i 2014
på over 50 mia. kroner og 30.000 arbejdspladser. Så
sent som i november 2016 kunne vi konstatere at
Danmark ifølge 2017-udgaven af ’Climate Change
Performance Index’ (CCPI), som miljøorganisationerne
Germanwatch og Climate Network Europe står bag, er
rykket fra en 4. plads til en 13. plads, på listen over
verdens mest klimaambitiøse nationer.
Men hvis vi ville prioritere lidt anderledes, kunne vi
stadig vise resten af kloden, hvordan man bliver selvforsynende med energi – også på den lange bane.

Uanset om man ‘tror’ på menneskeskabte klimaforandringer eller ej, ved vel efterhånden alle, at vores afhængighed af fossile brændstoffer ikke er økonomisk
bæredygtig, og at den desuden øger vores sårbarhed
og afhængighed af ustabile oliestater.
Vores behov for bæredygtig energi har aldrig været
større – og samtidig udkæmpes en bitter strid om
vores fælles landskab: På den ene side står den
grønne energiproduktion og de stærke økonomiske
interesser, der er knyttet hertil, og på den anden side
naturkrigerne, der kæmper for et mindre pres på landskabet, i god alliance med lokale vindmølle-naboer,

hvor parolen ’not in my backyard’ vægter tungere end
de globale behov for omstilling af energiproduktionen.
Men den kamp behøver vi ikke længere udkæmpe,
hvis vi i stedet handler klogere. Det er muligt både at
forbedre energiproduktionen og fjerne den æstetiske
støj fra landskab og horisont.
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MAL TYRAFELTET GRØNT
At bæredygtig energiproduktion rummer store elementer af både meningsfyldt, æstetisk drama bevises
til fulde af eksemplet fra Østerild. Så hvorfor giver det
mening, at fortsætte den håbløse strategi det er, at
overså vores landskab og kystområder med energianlæg, der i bedste fald er utidssvarende om få år, når
en langt højere effektivitet kan opnås ved at tænke i
helheder.
Staten – (fællesskabet! – os alle sammen!) kan vælge
at gå forrest, når vi i fremtiden investerer i grøn og
bæredygtig energiproduktion.
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Man kunne forestille sig at samle al bæredygtig
energiproduktion i ganske få, men gigantiske ’energiøer’. Øer som raffinerede, imponerende kraftcentre,
der forener nutidens og fremtidens energiformer i en
enkel fortælling af stor æstetisk skønhed, som vi alle
kan være stolte af. Til gene for langt færre naboer, og
med mulighed for at tiltrække et helt nyt segment af
de turister, som man sukker efter mange flere af – en
slags energi-turister!

Her forenes bølgekraftanlæggenes flydepontoner, møllesystemer og vandsøjler med kolossale havvindmøller,
i størrelse det dobbelte af, hvad vi kender i dag. Her
foregår der forsøg på testanlæg, der på sigt kan udvikle
helt nye måder at høste energi fra naturen. Et sådant
kraftcenter kan blive tilløbsstykke for krydstogtskibe,
videnskabsfolk, investorer og energiproducenter, som
vil eksperimentere og udvikle forskning i verdensklasse
ved, på stedet, at se nye muligheder og resultater.

Her udbredes for eksempel enorme glitrende marker
af sol-lysreflekterende heliostater, hvis lys kastes mod
receptortårne, der transformerer lyset til energi, i processer med stor fortællekraft og skønhed. Her hentes
varmen op af jordens indre, her omsættes affald til det
nye guld: energi. Her grundforskes i alle nye muligheder, her testes nye energiformer, som ingen i dag har
hørt om – og hertil kommer de rejsende, som vil se
fremtidens energiforsyning blive til.

På havet – helt ude hvor boreplatformene står i
dag – findes den ene form, hav-øerne, langt væk fra
kystlinjernes ubrudte urtidshorisonter.

På land placeres blot 2 eller 3 energi-øer, i forbindelse
med eksisterende infrastruktur som broer, motorveje
eller tunneller, eller som enkeltstående men helt
enorme industriforstæder til provinsby eller hovedstad.

Vi vil med glæde opsøge energiens landskaber for at
mærke den vilde kraft, som stadig kan udgå fra vores
civilisation, når vi er allerbedst.

35

den usynlige energi
af Morten Stræde,
billedhugger

What you save, I spend
Klistermærke på en stor amerikansk benzinsluger

Den usynlige energi
Vi er vant til, at energien kommer flydende til os fra
mørke huler i jordens indre. Energiens eneste billeder
omkring os er teknologiske i form af raffinaderierne,
tankbilerne vi overhaler på motorvejen og de mange
tankstationer, hvor enhver fornemmelse af energiens
materialitet er fjernet. (En af verdens rigeste mænd
har tjent sin formue på udsugningsventilen i benzinhanen på tankstationen, som gør, at man ved tankning
næppe engang kan lugte brændstoffet.)

Vi har vænnet os til energi som allestedsnærværende,
usynlig og næsten metafysisk. I de foregående år
har bildesignerne gjort meget for at skjule bilernes
udstødningsrør, for at give fornemmelsen af, at de
bevæger sig ved guddommelig kraft – den stigende
hastigheds metafysik, som den franske filosof Paul
Virillio taler om.
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Vedvarende dårlig samvittighed
Anderledes med den vedvarende energi. Den er synlig
og hørlig i landskabet, over trætoppene på landskabets
horisont og nær husene, hvor møllevingespidsernes
faren forbi med 350 kilometer i timen, giver en flimren i
lyset og en supersonisk hvislende lyd. Den vedvarende
energis store folkelige problem udover støjen og lysflimmeret er, at den peger på den enkeltes forbrug, på
den traditionelle energis endelighed og på alles ansvar
for at ændre den globalt opvarmede fremtid.
Vindmøllerne fortæller, at den nødvendige ændring i
vores forbrug og livsmåde ikke kan lægges hos teknolo-
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gien eller politikerne alene. Den kræver, at alle ændrer
adfærd og holdning til det rum, livet folder sig ud i.
Og dér står vindmøllerne så som bedemøller, og peger
på at problemerne langt fra er løst. De minder os om,
at vi må ændre vores liv og adfærd radikalt. Det er
svært for den enkelte person bestandig at få sin egen
utilstrækkelighed udpeget, når man kører på arbejde i
bilen for at få sit liv til at hænge sammen tidsmæssigt,
og dagligt passerer vindmølleparken med dens mange
møller, der ved deres muntre rotation klipper horisonten i
stykker – både forhåbningens horisont og den konkrete.

Højteknologien
Man skal ikke genere folk mere end højst nødvendigt.
Derfor bliver den vedvarende energis teknologi forsøgt
placeret på tyndt befolkede steder. Det sker nok
blandt andet ud fra en forestilling om, at usynlighed
er værd at stræbe efter, så den vedvarende energi kan
ende med den samme immaterielle metafysik, som
den fossile.

varende energi som en særlig naturlig teknologi i nært
samspil med sit naturophav. Men billedet passer ikke.
Ligesom billedet af landbruget som naturens vogter
heller ikke passer længere. En anden og mere radikal
måde at placere fremtidens energi i landskabet kunne
vriste den snilde energi fri af hjemmestrikket alternativitet, og vise den som det, den er: Højteknologi.

Sammenknytningen mellem den vedvarende energi
og naturen er lige så grundfæstet som sammenhængen mellem landbrugsindustrien og naturen. Måske er
det derfor vindmøller og solfangeranlæg altid placeres
i det åbne land. Derved stemmer billedet af den ved43

Homo teknologikus
Måske er det tid til at gøre op med den usynliggørelsespolitik, som fordeler alt nogenlunde ligeligt, så
der overalt i landet er lidt skov, lidt by, lidt vindkraft,
lidt motorvej. Fordelingen sker ud fra devisen: Når det
ikke er så dominerende, bliver der ikke så mange protester. Tænk hvis vi fremhævede i stedet for at skjule.
Øgede kontrasten. Intensiverede byerne. Udfoldede
det ubebyggede landskab. Og samlede energiproduktionen i store, klart arkitektonisk placerede ”øer”, hvor
den grønne energi kan udvikles, optimeres og hurtigt
udskiftes, når teknologien flytter sig.
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Der er ikke noget sted i naturen, som er ren natur. Når
man kaster sit blik på landskabet, sker det gennem
en kulturel/teknisk optik. Møllerne optæller vindens
blæsen i Megawatt. Solfangere og solceller aftegner
landskabets topografi i kæmpemæssige pixels. Og når
man kigger op på himlen, ser man ikke et stort uberørt hvælv, men på en blå baggrund jetflyenes hvide
linealstreger, som tegner den yderste mentale grænse
for Homo Teknologicus. Intet sted er uberørt.

Energien er ikke længere en fjern og metafysisk basis
for vores liv. Den er en særdeles nærværende og
konkret betingelse. Det nye er nok, at vi skal se den i
øjnene og glædes over den og den æstetik, der kommer af den. Ligesom ejeren af den store amerikanerbil, som fornøjes over at brænde benzin af.
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power-landskaber
eller
landskabs-power
af Hanne Bat Finke,
landskabsarkitekt

Power-landskaber eller landskabs-power?
Power er et andet ord for den energi, der skaber
strømforsyning. Power betyder også magt og kontrol.
I den naturvidenskabelige betydning af ordet power
måles energi i Joule som et udtryk for sammenhængen mellem arbejde og energi. Jo varmere des mere
bevægelse. Sådan er det også under et mikroskop
– bevægelsen stiger med temperaturen indtil et vist
punkt – så går celler og atomer i alarmberedskab for
siden at dø. Forskellige organismer har forskellige
behov og udholdenhed overfor varme. Energiniveauet
har altså indflydelse på en given tilstand af mikroorganismer, enkelte celler og bevægelsen mellem atomer.
En bunke atomer i bevægelse, det er altså, hvad vi er.
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Og summen af disse atomers netværk i molekyler,
hvad verden er. Et virvar af energier, altid i bevægelse.
Kineserne arbejdede med energier i kroppen, inden
vi spiste af tallerkener, og videnskaben har siden
studeret forholdet mellem ting, tid og bevægelse, bl.a.
Joule, Newton og Einstein. Først var religionen herre
over den videnskab, der blev til samfundets sandhed
og dermed politisk magt, og siden tog kapitalistiske
kræfter over. Videnskaben har indskrevet sig selv i
en såkaldt neoliberal verdensdagsorden, hvor den
økonomiske magt over energien er afgørende. Dette
kan aflæses direkte i vores landskaber – landskaber,

BEGÆRETS POWER
der er udtryk for vores energibehov i fysiske strukturer
materialiseret i mange skalaforhold mellem infrastruktur, el-net, urbanisering, kraftværker, solceller,
møller og geotermiske åbninger til jordskorpen i form
af pumper, rør og varmevekslingsanlæg, for ikke at
nævne skovene og markerne og drivhusene.

Når molekylerne samler sig i relativt stabile former
som planter, dyr og mennesker og samfund er disse
ikke ens, men stadig i bevægelse afhængig af energitilførslen. De er hverken ens i deres fysiske eller psykiske tilstand, og de kan mutere til nye former. Dette
sker ved forplantning, når individer lader sig påvirke af
hinanden – ægger til lyst og reproduktion – eller had
og slagsmål.
Bladlus springer parringsakten over i 6-7 generationer, da hunnerne via partenogenese (jomfrufødsel)
reproducerer sig selv, så længe der er føde (energi)
nok – en slags emotionel stabilitet. Når føden er
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SYMBOLSK POWER
knap, fødes der hanner, således at der gennem parring skabes nye gener tilpasset til miljøet og dermed
mere resistens overfor de forandringer, der hele tiden
sker i biotopen – f.eks. ændrede varmetilstande eller
mangel på føde.
Nogle videnskabsfolk hævder, at vi mennesker på sigt
kan springe parringsakten over ift. vores overlevelse.
Andre hævder, at hvis vi mister vores evner til at
sanse, ender vi som forsvarsløse og degenererede
individer med ringe overlevelseschance. Eller måske
endnu værre: Vi havner i et indholdsløst og kedeligt
liv uden emotionelle udsving. Uden evne til at føle
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og elske – uden empatisk sans. Miljøet, og dermed
livsgrundlaget, ændrer sig drastisk – og hidtil har hunner duftet sig frem til valg af hanner, da feromonerne
(duftstofferne) vi udskiller i små mængder fortæller
noget om den optimale kombination af antistoffer for
det nye (i bedste fald) individ, der kan skabes som
summen af de to. Feromoner udskilles også til at
signalere angst og dermed faresignaler og dominans,
og især hanner i indbyrdes uenighed og magtkamp er
et ildelugtende fænomen. Måske er det parfumeindustrien, der understøtter den videnskab, der hævder
noget andet?

Vores verden er blevet meget kompleks at navigere i,
siden de første celledelinger i verdenshavene. Vi skal
på et globalt plan styre et fartøj bygget af behov med
en materiel (dis)kurs – for lykkefølelse og tilfredshed
er ifølge alverdens reklamer bundet op på meget
andet end begær og føden til næste generation. Den
teknisk-materielle verden koster store mængder af
bevægelse og dermed energibehov.
Energiressourcen er dermed blevet magthøjborgen.
Politisk power. Energi er i realiteten noget, vi indtager
i for høj grad i forhold til kroppens behov, og derfor
har samfundet besluttet at mærke alle fødevarer

med Joule-enheden og nedregulere fedtindholdet i
visse dagligvarer for, at vi selv kan være med til at
tage ansvar for vores velbefindende. Overproduktion
kan vi kalde det, på et stade i evolutionen, hvor dele
af den rige verden er ved at æde sig ihjel. Der er
her et enormt paradoks imellem på den ene side at
have ressourcer (energi-teknisk evolution) nok til at
overproducere og på den anden side at bruge politisk
energi på at diskutere omlægning til den såkaldte
grønne energi.
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Hvad berettiger egentlig metaforen `grøn energi´? Er
den for eksempel grøn, når den indgår i det netværk,
der producerer cafe latte – plastikkrus, som vi, fisk
og fugle nu svømmer side om side i i verdenshavene?
Det er kun fugle, der har spist plastik, der bliver grønne i hovedet. De fleste energiformer udover biomasse,
korn, grøntsager og frugt efterlader derudover ingen
`grønne´ spor i landskabet. Ikke noget der gror og
indgår i en cyklus eller sædskifte. Det er en retorisk
magt over landskabet, at kalde vindmøller, solceller og
jordvarme for grøn – i betydningen at landskaberne
bliver bedre steder at være.

For det er vel den associationsrække, vi skal ledes ind
i? Selv jordvarmen, vi ikke umiddelbart lægger mærke
til i hverdagen, trækker varme ud af jorden og efterlader overfladen mindre frugtbar og grøn. Ligesom
det varme vand, der pumpes ud af et vandreservoir.
Her taler vi om symbolsk magt. Vi kalder altså ikke en
spade for en spade, og det er et problem for erkendelsen af, at der er et direkte forhold imellem energibehov og den æstetiske produktion af landskaber
– grønne, blå eller gule.
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POLITISK POWER
Energiforsyning og klimaforandring er på alles læber,
og har siden oliekrisen i 70´erne været omdrejningspunkt for verdenspolitiske dagsordener og magtfordeling. Den menneskelige globale konstruktion har viklet
sig ind i et afhængighedsforhold af produktion. Og,
som det forholder sig med landbrugs(over)produktion
og energiproduktion, har lokale investeringer og EUpolitik overtaget kontrollen med retorikken og dermed
den direkte indflydelse på landskabets tilstand – i
biodivers og æstetisk forstand.
Danmark har sat sig politiske målsætninger om at
erstatte fossile brændsel med energiformer, der ud58

springer af bevægelser: Lys (solenergi), vindenergi og
i mindre grad bølgeenergi. Vindindustrien sælger, den
understøttes politisk, og der skabes arbejdspladser i
ind- og udland. Her og nu. Med landskaber i et uskønt
konglomerat af mega-strukturer uden hensyn til mikrostrukturer. Der hærger en politisk magt over landskabet
i stor skala, der afføder en følelse af magtesløshed og
mangel på demokrati i lokal skala. Politisk kaldes dette
vedvarende energi. Man kan da spørge, om energi overhovedet kan være vedvarende? Egentlig er det flygtigt
og burde produceres der, hvor behovet opstår. Afhandlet
i forholdet én til én, som når kroppen fryser eller sveder,
er sulten eller mæt eller træt eller udhvilet.

LANDSKABS POWER
Vi skal stille spørgsmålet: Hvad er vedvarende
landskabs-power?

opholdelse og power-landskaber, der er målrettet
eksport og produktion, der ikke bruges lokalt.

Hvordan vi arrangerer og samordner energibehov,
er derfor også et spørgsmål om magt, erkendelse
og vilje til at fastholde sanselighed i tilværelsen på
flere niveauer. Vi må holde fast i evnen til diskutere
forskellige sandheder, turde at føle og argumentere
for elementer i vores fælles landskaber og livsform,
der på en mere afbalanceret og æstetisk måde giver
energi på flere planer. Til dette formål har vi brug for
eksempler i 1:1. Steder i landskabet, hvor energien
bidrager lystigt! Det kræver, at vi sondrer imellem en
form for landskabs-power, der skal bidrage til livets

Vi er som samfund et vi af molekyler i bevægelse,
og altså selv herrer over både den videnskabelige og
politiske sandhed, og dermed også ansvarlige overfor
det landskab vi får. Vi er selv en del af begrebet
landskab og afhængige af energitilførsel på mange
niveauer. Men vi har travlt med at indhente og granske de mange andre sandheder, der eksisterer som
grundlag for en samfundsindretning – herunder ”The
Science of Passionate Interests” (Latour&Lépinay,
2009), hvor der gøres op med et ensidigt kapitalistisk
syn på værdi og den måde, de beregnes matematisk på
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bladlusTESTEN
ved at ekskludere psykologiske faktorer som passion,
lyst og begær som en del af energinetværket samfund.
Der er mange energiformer i landskabet, og vi skal give
mere plads til at undersøge de energier, forbundet med
relationer mellem menneske og natur, som vi længe
ikke har prioriteret højt på en samfundsmæssig dagsorden. Vi mangler et forum – et mentalt vækstmedium –
for den viden og de stemmer, der har andre bud på en
fremtidsvision for indretningen af et landskab i balance
mellem produktion og energiers bevægelse. Som landet
ligger nu, er der en åbenlys tendens til, at folk med
udsigt til flere havvindmøller, el-master og kraftvarmeværker udsender flere krigeriske feromoner til debatten,
end der produceres børn under solens æggende varme.
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En lakmustest på fremtidens landskaber kunne være,
om det vurderes, at landskabet vi bor i, kan indbyde til
en fortsat udveksling mellem hunner og hanner frem
for at generere jomfrufødsler! Med andre ord, om det
vi ser og forstår vækker vores sanser i positiv forstand
– giver noget tilbage. Varme, udveksling og æstetiske
møder i lige mængder. Måske kan energiproduktion
i fremtiden være en mere decentral power, reguleret
lokalt, grebet ud af verdensrummet eller recirkuleret
af plastik i verdenshavene. Vi ved det ikke. Det vi ved,
er landskabet, vi erfarer her og nu.

det æstetiske
(og/eller)
mentale landskab
af Erland Knudssøn Madsen,
billedhugger og maler

Det æstetiske (og/eller) mentale landskab
At arbejde med at fremme det æstetiske i landskabet
er ikke det samme som at forstå landskabets mentale
betydning. Og da hverken æstetiske eller mentale normer er de samme for alle mennesker, besværliggøres
det yderligere. Ovenikøbet kan intet bogværk afklare
problematikken, så egentlig kan man tale om at være
på herrens mark.
Men for de fleste er det enkeltstående træ på marken
givende gennem både døgnet og året, og denne
oplevelse, som både er æstetisk og mental, øges ikke
af at få tilføjet såkaldte vækst-billeder, f.eks. vindmøller i nærheden.

I vores øjeblikkelige nutid er angsten for ikke at være
i økonomisk vækst så gribende, at en del er blevet
afhængig af disse vækstbilleder. Men dog ikke altid
som nærmeste nabo, forstås. Noget a la det Niels
Hausgård skrev/sagde i 70`erne om atomkraftværker:
ok men ikke lige her hvor vi bor. Høje huse, og allerhelst placeret i byer ved vand, er til gengæld et yndet
vækst-billede at bosætte sig i.
Men for at blive ved landskabet, så kunne jeg i stedet
for træet tage solnedgangen eller havfladen/strandkanten eller de vestblæste træer og mange andre fænomener og være enig med mange, måske endda de fleste:
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Landskabets mentale betydning
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disse fænomener er udenfor tid, de er dybere i os
end årstal, de fortæller os, uden at vi er uddannet
i det, om livets væren gennem årstidens gang.

Det mentale er uhyre væsentligt i helheden, ligegyldigt
hvilket område der er på tale - og ikke mindst når der
tales om landskabet.

Jeg tillader mig at skrive sådan og samtidig understrege, at nostalgi er et forkert ord at skubbe
meningen over i, fordi det ikke som nævnt er et
guldalderlandskab eller et andet tidsbestemt
landskab der tænkes på, men landskabet gennem tiden og ind i fremtiden. Det er fremtidens
landskab eller bare vores fremtid, vi på den måde
føler os i kontakt med.

Det mentale er det der fylder mest, når protesterne
mod vindmøller, solceller og solfangere skal gøres
op - ingen vil have dem undtagen dem, der kan få
personlig direkte økonomisk udbytte af dem.
Husene i nærheden falder i værdi, fordi ingen frivilligt
vil flytte hen i nærheden af disse vindenergi-industriinstallationer. Og ja, det er værst med vindmøllerne,
fordi de er så dominerende med deres drejen rundt

i alle mulige tempi, deres utallige størrelser, støj, skyggeafgivelser etc.
Den ro som landskabet, uanset graden af opdyrkning,
har givet de mennesker, som vælger at bo på landet
til forskel fra byens utallige, men helt andre kvaliteter,
er væk, i hvert fald på ganske mange egne i Danmark
efterhånden, og det er sket nærmest lynhurtigt.
Det mentale er et langt større problem, end de bestemmende vil indse.
Mange af dem, der taler for flere og flere og større
vindmøller, udover vindmølleindustrien, bor ikke selv
der, hvor de stilles op. De skal ikke leve med dem,
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kun med det evt. overskud de giver (et overskud betalt
af skatteyderne) eller i forbifarten, eller ved et besøg
engang i mellem, hvor man kan mærke den imposante kraft, disse giganter udstråler, lige fra design
over håndværk til drævende rotation (og så har jeg
ikke lysmasterne med som skal følge med op i højden
af sikkerhedsgrunde – de er i sig selv meget problematiske, både dag og nat).
Men da det nu er sådan, at mange ikke ønsker
denne løsning på et yderst påtrængende problem,
må der skubbes flere midler til øget forskning
vedr. andre genstande/løsninger, der formår at
ændre vores enorme klimaproblemer.

Alvorligt dilemma for landskabet
Landskabet fyldes altså med vindmøller, solceller og
solfangere, fordi vi skal have gearet om til grøn
energi. Der er osse andre anlæg i gang med biogas
og metanol, men disse anlæg begrænses til bestemte
steder, de er ikke overalt.
Vi begrænser ikke vindmøllerne, solcellerne og solfangerne til bestemte steder, men hvorfor gør vi ikke det?
De burde høre sammen med vores øvrige industriproduktion f.eks. som særlige enklaver få steder i
Danmark. De kunne kaldes energi-øer og koble alle
de grønne energikilder, inkl. jordvarme- og geotermiske anlæg etc. til sådanne steder.
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Der bliver tænkt meget over, hvad vi skal gøre for at
få disse grønne energikilder til at fungere i landskabet, og at det optager utroligt mange mennesker i
Danmark kan man se af de stakkevis af læserbreve,
artikler etc. i dagbladene. Der er næsten ingen positive indlæg imellem, derimod skriver folk: der er ingen
vej udenom, for der er intet alternativ.
Og dog, jeg foreslår: at da Thy nu har 400 vindmøller og muligvis 100 flere er på vej, må det være nok.
De næste mange af dem i forskellige størrelser bør
anbringes i København, som jo alligevel er der, hvor
den største mængde strøm bruges.

Ind i en ny tid
Men der er mange andre alternativer, hvis vi tænkte
videre på allerede gjorte eksperimenter, hvis vi ikke
stillede os tilfreds med de nemme løsninger, vi nu
engang har fundet frem til, og som der i øjeblikket er
danske arbejdspladser i osv., osv.
Fremtiden er det interessante for os. Kan vi
overleve på kloden, hvordan kan vi i fællesskab
opføre os klogest, når overlevelse er den første og
altafgørende tanke. Hvor er de kommende arbejdspladser/levebrødet, og hvordan skal vi bo på den
lille klode der er vores fælles mulighed?

Videnskabsfolk har længe arbejdet på at skabe
nye muligheder for at skaffe grøn energi, og det er
videnskabsfolk fra hele kloden.
Man kan nemt gå ind på nettet og se eksempler, her
er nogle få inden for de sidste år:
• Solceller i kredsløb skal forsyne Californien med
energi fra rummet (2009)
• Plastsolceller går i masseproduktion/Risø (2010)
• Brændselsceller møder solceller - og en plus en
giver tre/Risø, Danish Power, SP Group (2013)
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• Organiske solceller/Mekoprint (2016)
• Henrik Fisker udvikler elbil med ny batteriteknologi
(2016)
• Norske solceller lægges ned i tagsten (2015)
• Små ændringer i landbruget kan reducere CO2udledningen m. 20%, biomassen til energi vil give
min. 20.000 jobs/ Claus Felby Kbh`s Universitet,
(okt. 2016)
Og der er nærmest et utal af folk, der arbejder med at
kunne opbevare energi eller spare på vores energifor-
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brug, for ingen er i tvivl om, at vores samlede behov
for energi kan nedsættes meget væsentligt.
Nogle steder kan man ovenikøbet læse, at man
mener, at vindenergi er et afsluttet kapitel i 2050,
altså når de møller, der i øjeblikket sættes op, er klar
til at blive taget ned, men hvorfor ikke fortsætte med
vindmøller, hvis nu det er en så fantastisk løsning som
mange og især industrien vil have vi skal tro? Det virker betænkeligt at fylde jordens overflade med noget,
der allerede er på vej ud.
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