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There has been a lot of  interest in patterns of  movement between the urban and the rural 
spheres and the differences between cities and the countryside. However, there seems to be 
a lack of  knowledge about what attracts people from the city to the countryside. Previous 
research tends to focus on the economic and political issues rather than on understanding 
what is being perceived as preferable dwelling conditions. In order to adress the debate 
in a different way, this thesis approaches the topic from a perspective that focuses on the 
phenomenon of  dreams , and examines the question of  what citydwellers dream that rural 
life can offer them. Through the use of  sensory-etnography and drawing on a backdrop of  
theory related to understandings of  place and space, the thesis explores the rural dreams 
of  five Copenhagen-based individuals. By placing participants in contexts and situations 
related to their dreams and hopes for their future dwellings, the study explores an embodied 
sense of  place and evokes reflection on their current ways of  life. Conclusively, the thesis 
finds that the elusive and ambiguous nature of  the dreams and longings of  the partipants, 
can not be reduced to a matter of  rural versus urban. Highlighting a perceived set of  
values related to geographic contexts, it seems that, rather than wishing to migrate from 
one type of  environment to another, the participants yearn for existential lifestyle changes.
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Jeg bor i den lille toværelseslejlighed på Nørrebro Dan Túrell beskriver i sit digt, men det 
har jeg ikke altid gjort. Ugen efter jeg fik min studenterhue flyttede jeg fra familie, have og 
mange kvadratmeter på Sydfyn til Københavns stenbro for at udleve mine storbydrømme. 
Gå på universitetet og blive dannet. Gå på kunstudstilling på SMK og blive mere dannet. 
Gå til eksperimenterende koncerter på Jazzhouse og mærke at jeg lever. Gå på café 
på Jægersborggade og drikke god, dyr kaffe med blødt økologisk mælkeskum. Gå på 
Blågårdsgades hippe værtshuse til ud på de sene nattetimer, og udveksle livsfilosofiske 
floskler over specialbryggede øl. Gå rundt på Nørrebros gader i mine nye sneakers, mærke 
pulsen og spise en dürum når jeg bliver sulten på vejen fra A til B. På Sydfyn kaldte vi det 
rullekebab. Jeg har tillært mig den urbane, kulturelle forståelse, jeg har idag. Jeg er ikke den 
eneste, der i sin tid flyttede fra provinsen til storbyen for at udleve mine drømme – de fleste 
af  mine venner gjorde det samme. København føltes som det eneste rigtige, og det var i 
byen vi kunne videreuddanne os. Nu er jeg i slut-tyverne, snart færdig med min - ikke blot 
længerevarende, men også videregående - uddannelse, og endnu en gang står jeg overfor 
en skillevej. Efter snart otte års energisk drømmeudlevelse i København, har mit blik på 
byen ændret sig. Narrativet om København har ændret sig. Min lejlighed føles mindre. Min 
gade bliver hver weekend brugt som ydre Nørrebros offentlige skraldespand, og nattelivets 
fodspor er blevet en tilbagevendende påmindelse om, at jeg ikke selv var ude at danse 
til klokken fem. Nørrebro er begyndt at larme mere, så jeg sover med ørepropper om 
natten. Kaffen er blevet dyrere, så jeg drikker oftere instant kaffe derhjemme. Cyklisterne 

INDLEDNING & PROBLEMFELT

”Der er så dejligt ude på landet

Så dejligt at man kan arrangere udflugter til det,

så skolelærere kan vise de stakkels små børn fra byen 

hvordan det rigtige land er.

Så dejligt at man kan male det 

og hænge det op i en ramme 

i en toværelseslejlighed på Nørrebro. 

Så dejligt at man kan tage billeder af det år ud og år ind.

Der er så dejligt på landet.

Engang bestod Danmark slet ikke af andet.”

Uddrag fra ”Der er så dejligt på landet”

Dan Túrell, 1992
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er blevet farligere, så jeg har købt en cykelhjelm. Jeg er i det hele taget mere hjemme, og 
mindre ude i byens gader. Derfor er jeg begyndt at fundere over, om København stadig 
er det eneste rigtige. En gang i mellem tager jeg på udflugt. Ud i landet og naturen, for 
at mærke stilheden og roen, og drømme om at leve livet på en anden måde. Flere af  
mine veluddannede og kulturinteresserede københavnervenner er begyndt at drømme 
om at gøre alvor af  udflugterne, ved at tage det seriøse skridt og flytte fra byen til landet. 
Jeg fristes til at drømme mig væk med dem, men mest af  alt er jeg nysgerrig. Det er den 
nysgerrighed specialet udspringer af  – jeg vil undersøge, hvad drømmene og længslen 
efter landet handler om.

I Dan Túrells digt gøres der – med reference til H. C. Andersen romantiske landbeskrivelse 
i Den grimme ælling – op med den idylliske forestilling om livet på landet. Med sit 
københavnske perspektiv og tyk ironi, fremhæves landlivets skyggesider i et fragmentarisk 
digt, der beskriver, hvordan det stakkels bymenneske fra sin lille lejlighed må nøjes med 
at betragte landskabet og drømme om natur, ro og nærhed. En natur, der af  Dan Túrell 
beskrives ligeså blodig og fuld af  møg, som den er smuk og ”ægte”. Fortællingen om landet 
er således hverken enten-eller, ej heller er byen. Selvom Dan Túrell var bymenneske ind 
til benet, optræder også København i hans digte som både hård, trist og fantastisk. De 
konstruerede narrativer om livet i byen og på landet er splittede og fulde af  ambivalens. 
Hvorfor er dette relevant, for en undersøgelse om udflytterdrømme? Fordi drømme 
konstrueres som narrativer, og influeres af  andre narrativer. Kulturgeografen Kirsten 
Simonsen arbejder med konstruktioner af  byen gennem narrativer, og forklarer hvorfor, 
gennem et citat af  Barbary Hardy i bogen Byens mange ansigter:

”We dream in narrative, we day-dream in narrative, remember, anticipate, 

hope, despair, believe, doubt, plan, revise, critize, construct, gossip, learn, 

hate and love by narrative. In order really to live, we make up stories about 

ourselves and others, about the personal as well as the social past and future”

(Hardy i Simonsen 2005: 68)

Som Hardy forklarer, konstruerer vi vores fortid, nutid og drømme om fremtiden i 
narrativer. Der er endvidere en tilbøjelighed til, at drømme bliver konstrueret på baggrund 
af  andre, eksisterende narrativer. Måske drømte man ikke om at tage på ferie til New 
York, hvis ikke man havde set byen portrætteret i adskillige film og serier. Måske drømte 
man ikke om at tage på vandretur i Norge, hvis ikke ens venner havde vist billeder og 
fortalt om den fantastiske natur. For at forstå hvad udflytterdrømmene er konstrueret af, 
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synes det derfor oplagt at se nærmere på de allerede eksisterende narrativer om landet.

På trods af, at man kan fortælle historien om Danmark som et lille, yndigt land på 
blot 43.094 kvadratkilometer, findes der også mange andre fortællinger. Der eksisterer 
eksempelvis en historie om Danmark som delt i to – splittet mellem land og by. De 
heftigt debatterede ord Udkantsdanmark og Den rådne banan har været med til at skabe 
en fortælling, der falliterklærer det rurale og landet udenfor byerne. Medierne har 
dyrket denne fortælling, blandt andet gennem repræsentationer i tv-programmet På 
røven i Nakskov, hvor man kan følge ressourcesvage familier ”på kanten af  samfundet”. 
Fortællingen om Udkantsdanmarks faldende befolkningstal samt lukning af  offentlige 
service og arbejdspladser, har siden 2010 været så dominerende, at man kan undre sig 
over, hvad der får nogen til at drømme om at flytte dertil. Men der findes også alternative 
fortællinger, og nye ord som Forkantsdanmark og Den grønne agurk anvendes til at udfordre 
det negative billede. I tv-programmet Bonderøven kan man på nu 9. år ugentligt følge med 
i den energiske Frank Erichsens harmoniske drømmeudlevelse på landet, med familie, 
selvforsyning og kontakt med naturen. I et planlægningsperspektiv bliver landområdernes 
lokalsamfund fremhævet som stærke fællesskaber, hvor indbyggerne løfter i flok.

Der findes altså flere måder at performe og repræsentere livet på landet. Landet kan 
både være scooter og overførselsindkomst, men der eksisterer også et stærkt, kulturelt 
narrativ om landet som idyl, natur og nære fællesskaber, der har rødder langt tilbage 
i tiden. Til dengang i 1800-tallet da Danmark primært var et landbrugsland, og H.C. 
Andersen skrev fortællingen om Den Grimme Ælling, hvor ”Kornet stod gult, havren stod 

grøn, høen var rejst i stakke nede i de grønne enge (…)” (Andersen 1993: 289). Det er et særligt 
kulturelt segment, der dyrker, fortæller og drømmer om sidstnævnte, naturromantiske 
narrativ, og det er nogle af  disse drømme specialet undersøger i besvarelsen af  følgende 
problemformulering:

PROBLEMFORMULERING

Hvad kendetegner unge københavneres drømme om livet på landet?

INTRODUKTION
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UDFOLDELSE AF PROBLEMFORMULERING

AFGRÆNSNING

I specialet studeres fem unge københavneres fremtidsdrømme om at flytte væk fra 
København og ud på landet. Det er selve drømmen om livet på landet der er i fokus, 
snarere end hvorvidt flytningen bliver en realitet eller ej. Drømme må her forstås som 
ønskeforestillinger om fremtidens boform og levevis. Drømme kan tage sig ud på mange 
forskellige måder. Man kan gå og dagdrømme om små ændringer i hverdagen, men man 
kan også drømme om store og seriøse planer. Drømme kan være vage, uhåndgribelige, 
famlende og svære at sætte ord på. Drømme kan være flygtige, men de kan også være 
langvarige og ændre form og indhold. Drømme kan forblive drømme, men de kan 
også blive udlevet. Det er dog ikke sikkert, at virkeligheden lever op til forestillingen. 
Så bliver det til braste drømme. Nogle drømme bør måske forblive hvad de er, mens 
andre drømme ligger til grund for nogle af  de største og vigtigste valg, der bliver truffet 
i livet. Herunder, hvor og hvordan man vælger at leve og bo. Jeg har valgt at beskue 
bosætningsproblematikken fra drømme-perspektivet, og altså dét, der kommer før selve 
udflytningen, da jeg mener at det er i drømmene, at man virkelig kan udlede viden om, 
hvad der opleves som de gode livsbetingelser. Ved at skabe forståelse for informanternes 
drømme og livsverden, håber jeg derfor at bidrage med en indsigt, der kan sige noget 
mere grundlæggende om menneskers eksistentielle ønsker om at leve og bo. Denne viden 
kan omsættes til kollektive visioner for bo- og opholdssteder, som kan være til inspiration 
for by- såvel som landdistriktsudvikling.
Eftersom drømme og deres udtryk ikke er generiske og statiske, men derimod subjektive, 
uhåndgribelige og foranderlige, søges problemformuleringen besvaret gennem en 
eksplorativ, sansende og refleksiv metodisk tilgang, som vil blive nærmere udfoldet i 
kapitel 2 og 3.

For at præcisere den røde tråd samt hvad der bliver set bort fra i specialet, indeholder 
dette afsnit nogle af  de refleksioner og overvejelser jeg har haft vedrørende undersøgelsens 
valg og fravalg.
I undersøgelsens research fase begyndte jeg at kortlægge de senere års flyttemønstre, 
den historiske demografiske udvikling og de planlægningsmæssige greb, der er sket 
som konsekvens af, eller som har haft betydning for, urbanisering. Formålet var at sætte 
udflytterdrømmene i en samfundsmæssig kontekst, og pege på nogle problemstillinger 
og mulige årsager til urbanisering såvel som ruralisering. Jeg lavede endvidere en state-
of-the-art, hvor jeg søgte at skabe et samlet billede af  et i forvejen rigt forskningsfelt, der 
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undersøger flyttemønstre mellem by og land. Her fandt jeg frem til en række kvantitative 
undersøgelser, der peger på motiver for og imod flytning fra by til land. Undersøgelsen 
Flytninger fra byer til land- og yderområder konkluderede blandt andet, at højtuddannedes 
flytninger fra by til land er præget af  konjunktursvingninger, og jeg kunne således 
begynde at ræsonnere, at informanternes drømme måtte være præget af  den nuværende 
opsvingsperiode (Glerup Aner & Kalsø Hansen 2014: 9). En anden artikel, One size fits all? 

Applying the Creative Class onto a Nordic Context, undersøgte, om man kan overføre Richard 
Floridas teori om den veluddannede kreative klasse til Norden. Artiklen konkluderer, at den 
kreative klasse bliver tiltrukket af  stedsspecifikke kvaliteter, hvorfor der findes et potentiale 
for udflytning til de yderområder, der har disse kvaliteter, men at det står sekundært i 
forhold til jobmulighederne, som dermed bliver afgørende for valget af  bosætning 
(Andersen et. al. 2010: 1591). Fælles for undersøgelserne var, at de overordnet set tegnede 
et billede af  at flytninger mellem by og land er bestemt af  økonomisk og politisk geografi. 
Som resultat af  dette, kom flere af  undersøgelserne med konkrete bud på, hvordan man 
gennem jobtilbud og udvikling af  de stedsspecifikke kvaliteter, kan tiltrække byboere til 
landet. Jo mere jeg afsøgte genstandsfeltet, jo mindre relevante forekom disse statistiske 
beregninger og kvantitative undersøgelser. Jeg fandt det ikke rimeligt at drage slutninger 
eller sammenligninger mellem generaliserende perspektiver og specialets kvalitative 
undersøgelser, og i sidste ende har jeg helt fravalgt at inddrage de økonomiske og politiske 
forhold, fordi jeg ikke fandt det frugtbart i en undersøgelse af  drømme. Der findes allerede 
rigeligt litteratur, der omhandler den traditionelle måde at anskue flyttemønstre mellem 
by og land, men som afklaret i det foregående afsnit, er drømme ikke det samme som 
flyttemønstre – drømme kommer før bosætning. Drømme er uafhængige af  økonomi, 
offentlig service og stedbundne kvaliteter – drømme er luftkasteller, som eksisterer på 
tværs af  kommunegrænser og uanset månedlig indkomst. Denne undersøgelse vil derfor 
komme med kvalitative bud på, hvad der drager byboere til landet, for at bidrage med ny 
viden til et problemfelt, der ellers primært er baseret på hårde data.

BEGREBSAFKLARING: KØBENHAVNER OG LANDET

Specialet undersøger fem københavneres drømme om landet. Men hvad er en københavner, 
og hvad er landet? Der findes ingen fast definition, hvorfor jeg her vil udrede begrebernes 
betydning i dette speciale.

Med københavner menes, at informanterne er bosat i København. Mens to af  
informanterne er født og opvokset i København, er de tre andre tilflyttere fra Jylland og 
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Fyn. Da de alle bor i København, er de i min optik københavnere, fordi det for mig at 
se ikke handler om hvorvidt man er født eller opvokset i byen, selvom andre givetvis vil 
definere begrebet således. Jeg kunne dog have valgt at definere københavnerbegrebet ud 
fra nogle sædvanlige karakteristika. Eksempelvis bor den gennemsnitlige københavner 
småt på 40,3 kvm. pr. person (Kk.dk), mens man på landsplan bor på 52,2 kvm 
(Danmarksstatistik.dk, 1). 10,3% af  gennemsnitskøbenhavnernes samlede forbrug af  
føde- og drikkevarer er økologisk, mens det på landsplan er på 7,7% (Danmarksstatistik.
dk, 2). Ved sidste folketingsvalg fik venstrefløjspartierne Enhedslisten og Alternativet hele 
27,6 % af  stemmerne i København, mens de fik 12,6 % af  stemmerne på landsplan, og 
hvis valget var baseret på københavnernes stemmer, havde vi haft en anden regering i 
dag (Dr.dk). Selvom det ikke var intentionelt i udvælgelsesfasen af  informanterne, er der 
overensstemmelse mellem ovenstående karakteristika og informanterne. De bor alle på 
få kvadratmeter i delelejligheder, de bestræber sig efter at købe økologisk og de stemmer 
alle til venstre for midten. Endvidere er de nogenlunde samme alder, og er, eller har 
været, aktive kulturforbrugere. De kan anskues som en del af  det samme segment, den 
kreative middelklasse, om man vil. Men der findes mange forskellige måder at ”være” 
københavner på, hvorfor man kan anskue det som et kritikpunkt, at der ikke er mere 
difference mellem informanterne. Omvendt kan det også være anvendeligt for specialets 
undersøgelse, at de er en del af  den samme segment, da specialet således kan bidrage 
med kvalitativ viden om, hvordan planlægningen kan imødekomme netop denne gruppes 
ønsker om at bo og leve.

Landet som begreb kan ligeledes defineres på adskillige måder. Den Danske Ordbog 
præsenterer fem forskellige betydninger af  ordet, herunder: ”1. et afgrænset geografisk 

område, 2. de områder der ligger uden for byområderne, og hvor der drives landbrug, 3. de dele af 

jordkloden der ikke dækker vand, 4. større jordområde der er opdyrket eller udnyttet på anden måde 

og 5. i overført betydning, et sted man forestiller sig i fantasien” (Ordnet.dk). I dette speciale 
optræder landbegrebet som en hybrid mellem 2. og 5. definition. Da specialet undersøger, 
hvordan landet optræder i informanternes drømme, kan man således sige, at det er et 
sted, de forestiller sig i fantasien. For nogle informanter har landet en klar geografisk 
placering, mens landets destination for andre endnu er ukendt. Fælles for informanterne 
er, at landet befinder sig udenfor byområderne, og med muligheden for at dyrke landbrug 
i større eller mindre grad.
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SPECIALETS TVÆRFAGLIGHED

ET KROPSFÆNOMENOLOGISK AFSÆT

Specialet indskriver sig i krydsfeltet mellem de to fagdiscipliner Plan, By & Proces og 
Performance Design, og jeg vil her forklare hvordan de to fag supplerer hinanden, samt 
hvordan den samfundsvidenskabelige og humanistiske tværfaglighed kommer til udtryk 
og til gavn i specialet. 

Som beskrevet i de foregående afsnit, undersøger dette speciale bosætningsproblematikker, 
hvilket kan siges at indskrive sig i et samfundsvidenskabeligt relevant problemfelt. Gennem 
Plan, By & Proces har jeg lært at identificere planlægningsmæssige problemstillinger og 
tilegnet mig viden om sociale og rumlige processer. Tværfagligheden opstår, da jeg griber 
problematikken an fra en humanistisk vinkel. Med et subjektivt blik undersøger jeg fem 
individers drømme og livsverden, hvilket jeg omsætter til kvalitativ viden. Jeg finder det 
også nødvendigt at præcisere, hvordan Performance Design og begrebet performativitet 
indfletter sig i specialet. Performance Design er et konstruktivt skabende fag, hvilket 
kommer metodisk til udtryk. Jeg er en aktiv medskaber af  den producerede viden – jeg 
gestalter og repræsenterer drømmene, som er blevet konstrueret i samspil mellem mig, 
informanterne og de rumlige omgivelserne vi indgår i. Performativitetsbegrebet fremstår 
centralt for undersøgelsens fænomenanskuelse: individer, drømme, steder, land og by 
opleves som værende konstruktioner under konstant tilblivelse og forandring, i kraft af  
– og uadskilleligt fra – de performative handlinger. Med andre ord forstås fænomener 
som performative processer, som tilskrives mening og betydning. For yderligere at forklare 
specialets erkendelsesinteresse, følger en udredning af  specialets kropsfænomenologiske 
afsæt.

For bedst muligt at kunne udforske og forstå drømmene og deres drømmere, har jeg valgt 
at gå til undersøgelsen med et kropsfænomenologisk afsæt. Jeg vil her forklare, hvordan 
og hvorfor fænomenologien fungerer som specialets videnskabsteoretiske ståsted, ved 
hjælp af  fire af  fænomenologiens grundsten, som er valgt efter inspiration af  Dan Zahavis 
gennemgang i Humanistisk Videnskabsteori. De fire grundsten, som er fundet væsentlige for 
at forstå specialets verdenssyn, er dens fænomenbegreb, dens første-person perspektiv, 
dens krav om at gå til sagen selv og dens analyse af  livsverdenen (Zahavi 2003: 122). I det 
følgende redegøres kort for disse fire grundtanker, og hvordan kropsfænomenologien er 
anvendelig til at undersøge drømme.
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FÆNOMENBEGREBET

FØRSTE-PERSON PERSPEKTIVET

TIL SAGEN SELV

Som ordet fænomenologi antyder, beskæftiger fænomenologien sig med fænomener, men 
der findes selvfølgelig flere forskellige måder at forholde sig til disse på. Ifølge Martin 
Heideggers kropslige fænomenforståelse, bør ”fænomenet forstås som genstandens egen 

fremtrædelsesmåde” (Zahavi 2003: 127). Man er dermed ikke interesseret i at finde et 
særligt indhold bag fænomenet, såsom skjulte motiver eller bevæggrunde, men derimod 
fokuseres der på den måde, fænomenet kommer til syne og fremtræder for en. Derfor, 
forklarer Zahavi, må man interessere sig for hvordan fænomenet sanseerfares. Dette 
speciale interesserer sig for fænomenet, drømmen om livet på landet, og ved brug af  en 
sanse-etnografisk metode undersøges det, hvordan fænomenet kommer til udtryk. Det 
vil sige, at jeg forholder mig til de kropslige og rumlige måder hvorpå drømmen erfares, 
performes og konstrueres, samt hvordan drømmen italesættes og visualiseres.

For fænomenologien er første-person perspektivet essentielt. Dette betyder, at man ikke 
ser videnskaben som værende objektiv, men derimod som subjektiv. Mere konkret betyder 
det i fænomenologien, at fænomenerne ”altid er en fremtrædelse af noget for nogen” (Zahavi 
2003: 129), hvorfor man må forholde sig til de subjekter, som fænomenerne kommer til syne 
for. Her må man også henlede opmærksomhed på at subjektivitet er kropslig, da kroppen 
er vores fysiske væren-i-verden. Vi ser, hører og mærker verden, og verden bliver således 
udforsket og oplevet gennem kroppen (Zahavi 2003: 130). I dette speciale fremtræder 
drømmene for mig som subjekt, og drømmene bliver oplevet, fortolket og tillagt mening 
gennem min subjektive forståelsesramme. Jeg søger at bruge denne subjektivitet aktivt, 
ved at være åben og reflekteret omkring, at det er mit blik og forståelse af  fænomenet, der 
skaber den producerede viden. Jeg går endvidere til undersøgelsen ved at beskæftige mig 
med andre subjekters væren-i-verden, og det er deres personlige drøm og forståelse af  
verden, som jeg beskæftiger mig med. Gennem den sanse-etnografiske tilgang, som senere 
vil blive beskrevet, forholder jeg mig til det vi ser, hører, mærker og føler – hvor jeg og 
informanten som subjekter er situeret, og hvordan de rumlige omgivelser kropsligt erfares.

Til sagen selv omhandler, hvordan fænomenologien går metodisk til sagen. Zahavi 
forklarer, at man bør tilpasse metoden til det man vil undersøge, fremfor blot at 
implementere et særligt videnskabsideal henover det (Zahavi 2003: 131). Det skyldes, at 
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man i et fænomenologisk perspektiv mener, at man ikke på forhånd kan vedtage nogle 
særlige teorier, men derimod må respektere og lade sig guide af  det undersøgte fænomens 
særegenhed, og anvende en metodologi som er tilpasset netop dette felt (Zahavi 2003: 
132). Gennem en eksplorativ tilgang har jeg ladet fænomenerne guide mig, hvilket vil sige, 
at jeg løbende har gjort mig erfaringer og erkendelser, der har ledt mig i nye retninger 
hvad angår mit teori- og metodedesign. Jeg har ikke lagt en forhåndsbestemt teori nedover 
min empiri, men derimod ladet empirien være afgørende for de teoretiske valg. Ligeledes 
har jeg behandlet den enkelte informant og dennes drøm unikt, og tilpasset min metodiske 
approach hertil, snarere end at have en fastlåst tilgang.

LIVSVERDENEN

Livsverdenen er det sidste fænomenologiske begreb jeg har valgt at tage med, og må 
forstås som den verden vi befinder os i. Den fænomenologiske videnskab undersøger 
hverdagslivet, som vi ikke til daglig forholder os særligt til, men som ofte bliver taget for 
givet (Zahavi 2003: 135). I fænomenologien undersøges således den verden vi kender, med 
nye metoder, for at opnå mere viden herom (Zahavi 2003: 136). Som Zahavi uddyber: 
”Videnskaben har sin rod i livsverdenen, den trækker på indsigter fra den førvidenskabelige 

sfære, og den udøves, ej at forglemme, af kropslige subjekter” (Zahavi 2003:137). Gennem en 
undersøgelse af  en række unge københavneres udflytterdrømme, samt det liv de lever 
nu, opnås der viden om deres væren-i-verden. Denne viden kan inspirere til nye eller 
alternative måder at være i verden på – i dette tilfælde bosætnings og levevilkår.
Zahavi forklarer endvidere, at vi påvirker og forandrer vores væren-i-verden, når vi 
undersøger fænomener, og bedriver videnskab herom (Zahavi 2003:137). I denne 
undersøgelse er informanternes såvel som min egen livsverden også blevet påvirket. Som 
forsker har jeg været med til at udvikle og gestalte drømmene, når informanterne og jeg 
har udforsket drømmene og de rumlige omgivelser vi har befundet os i, og gennem de 
analytiske repræsentationer er drømmene atter blevet forandret til ny viden.
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LÆSEVEJLEDNING

Jeg vil her danne et overblik over specialets struktur og de enkelte kapitlers indhold. 
Specialets struktur kan anskues som en tragt: først males de brede penselstrøg, hvor 
specialets verdensanskuelse og undersøgelsens fundament præsenteres. Herefter bliver 
undersøgelsen løbende konkretiseret og håndgribeliggjort, når der dykkes ned i den 
specifikke problemstilling. Slutteligt, i specialets konklusion, løftes undersøgelsen atter op 
til et bredere perspektiv.

KAPITEL 1 er indeværende introduktionskapitel, hvor genstandsfeltet, 
problemformuleringen, grundtankerne og specialets erkendelsesinteresse præsenteres.

KAPITEL 2 indeholder specialets teori- og metodedesign. Her præsenteres læseren for 
de teoretiske overbevisninger og metodiske overvejelser, der ligger bag undersøgelsen. 
Der arbejdes med en forståelse af  sted som en konstant foranderlig og processuel 
konstruktion, og undersøgelsen er baseret på en eksperimenterende sanse-etnografisk 
tilgang.

KAPITEL 3 danner et overblik over empiriindsamlingen, det empiriske materiale, 
præsentation af  informanterne samt de metodiske overvejelser vedrørende den 
analytiske fremstilling. Empiriindsamlingen er inspireret af  den sanse-etnografiske 
metode, og storytelling anvendes i analysen som et performativt og analytisk redskab til 
at formidle og repræsentere drømmene.

KAPITEL 4 præsenterer læseren for by og land som fænomener. Først anskues by og 
land som to særegne fænomener – by som præget af  acceleration, og modsætningsvis, 
landet som ro – hvorefter der præsenteres en alternativ og mere åben forståelse af  by og 
land. Perspektiverne anvendes til at analysere og diskutere udflytterdrømmene.

KAPITEL 5 udgør specialets to-delte analyse, hvor empirien behandles på to forskellige 
niveauer. Analysedel 1 er det deskriptive niveau, hvor de italesatte drømme sættes i 
relation til hinanden, og nogle af  drømmenes fællestræk fremhæves og analyseres. 
Analysedel 2 behandler drømmene på et socialkonstruktivistisk og fænomenologisk 
niveau. Storytelling anvendes til at konstruere en mere subjektiv og sanselig analyse, og 
gennem tre fortællinger analyseres og fremhæves hvordan drømmene konstrueres og de 
rumlige omgivelser kropsligt erfares.

KAPITEL 6 er det afsluttende kapitel, der indeholder specialets konklusion og 
litteraturliste. Her sammenholdes resultaterne af  de to analytiske tilgange, i en besvarelse 
af  specialets problemformulering.
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Dette kapitel har til formål at skabe en forståelse for de teoretiske og metodiske valg, 
der ligger til grund for specialets undersøgelse. Specialets teoretiske og metodiske 
tilgang adskiller sig fra en mere klassisk opdeling, hvor metoden forklarer de empiriske 
undersøgelser, som senere typisk analyseres i forhold til teorien. I denne afhandling må 
teori og metode derimod ses som en mere sammenhængende enhed og ramme, der 
anvendes til at forklare, hvordan jeg er gået til mine undersøgelser, og hvordan jeg forstår 
og arbejder med informanternes livsverden og deres udflytterdrømme.

Specialet beskæftiger sig med steder. Det undersøger udflytterdrømme, altså drømme om 
at bo et andet sted, end der, hvor man bor nu. Min tilgang til dette har været, at jeg ikke 
kan undersøge informanternes udflytterdrømme, uden også at forholde mig til det sted 
de er bosat nu. Det sted, der fælles for alle informanterne hedder København. Men det 
stopper ikke her – altså det med steder. Når informanterne og jeg har samtalet, drømt 
og udforsket, har vi også befundet os i et sted, som har formet vores samtaler. Når jeg 
efterfølgende har behandlet og analyseret min empiri, har jeg befundet mig et helt andet 
sted, hvilket har fået indflydelse på min fortolkning af  empirien. Og du, som læser dette, 
befinder dig ligeledes i et sted, som har betydning for læsningen af  specialet. Vi er med 
andre ord situeret i tid og sted, og den viden, der i specialet produceres, må anskues som 
situeret viden. Men hvad forstår man ved stedsbegrebet, hvordan går man til det, og 
hvordan kan steder analyseres? Forståelsen af  sted er ikke givet, tværtimod findes der 
mange forskellige opfattelser og tilgange, og jeg vil derfor skabe en rammeforståelse for, 
hvordan jeg i specialet forstår og arbejder med sted. Min stedsforståelse og metodiske 
tilgang er teoretisk funderet hos kulturgeograf  Tim Cresswell og antropolog Sarah 
Pink. De supplerer hinanden godt, da de begge anskuer sted, menneske og praksis som 
uadskillelige, men hvor Cresswell i dette speciale primært bidrager til stedsforståelsen, 
anvendes Pink grundlæggende på det mere metodiske plan.
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FORSTÅELSEN AF STED

For at skabe en rammeforståelse for, hvordan jeg forstår og arbejder med sted, har jeg 
valgt at benytte Cresswells bog Place – a short introduction. Cresswell arbejder i bogen med 
begreberne place, space og landscape (Cresswell 2004: 8), som jeg har valgt at oversætte 
til dansk med termerne sted, rum og landskab. Dette har jeg valgt, da jeg finder det mere 
passende i denne sammenhæng, eftersom specialets empiri bygger på samtaler foretaget 
på dansk og ligeledes er skrevet på dansk. Med indeværende afsnit vil jeg afværge den 
forvirring der eventuelt måtte være omkring at de anvendte teorier beskæftiger sig med 
place, et begreb som i dette speciale ergo redefineres som sted.
 
Cresswell redegør for nogle af  de mest skelsættende idéer om sted, og synliggør 
stedsbegrebets kompleksitet, i kraft af  de mange forskellige perspektiver der findes. 
Yderligere forklarer han, at for at kunne arbejde med sted, må man gøre sig det klart, 
hvilket teoretisk perspektiv man tilvælger (Cresswell 2004: 81). På baggrund af  en 
historisk gennemgang, identificerer han tre overordnede tilgange til sted: en deskriptiv 

tilgang, en socialkonstruktivistisk tilgang og en fænomenologisk tilgang (Cresswell 2004: 51). 
Den deskriptive tilgang beskriver det man umiddelbart kan se og kortlægge, og verden 
anskues som sammensat af  steder, der hver især kan studeres som unikke enheder. Man 
beskæftiger sig således særligt med det stedsspecifikke og særegne ved stederne. Den 
socialkonstruktivistiske tilgang til sted er ligeledes interesseret i steders særegenhed, men 
betragter steder som skabt af  nogle underliggende processer. Med andre ord betragter 
den socialkonstruktivistiske tilgang steder som værende konstrueret af  nogle større sociale 
processer, og man må derfor forstå de strukturelle forhold der hører sig til, eksempelvis 
magt, køn og kapitalisme. Den tredje tilgang til sted er den fænomenologiske. Denne 
filosofiske tilgang til sted er ikke udpræget interesseret i det stedsspecifikke eller de sociale 
kræfter der er involveret i tilblivelsen af  sted, men er derimod engageret i at forstå og 
indfange menneskets eksistens som væren-i-sted. (Cresswell 2004: 51). I konstruktionen 
af  et sted, må mennesket ses som værende in place, og steder og mennesker bør derfor 
anskues som to fænomener, der ikke kan adskilles (Cresswell 2004: 23). Steder er således 
både socialkonstruerede, men også et fænomen, der kommer før mennesket.

Ifølge Cresswell bør man ikke adskille disse tre tilgange til sted helt fra hinanden, da de 
på flere områder overlapper og supplerer hverandre. I stedet kan man se dem som tre 
forskellige analytiske niveauer, som hver især bidrager med måder at forstå sted. Cresswell 
foreslår en tværfaglig tilgang, hvor man studerer sted på alle tre niveauer, for bedst muligt 
at forstå den fulde kompleksitet ”of the role of place in human life” (Cresswell 2004: 51). Dette 
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er jeg enig i, og i analysen bestræber jeg mig derfor efter at arbejde med sted på samtlige 
niveauer, for at opnå en holistisk forståelse af  sted og informanternes udflytterdrømme.

STED, RUM OG LANDSKAB

STED SOM PERFORMANCE OG PRAKSIS

Tilbage til Cresswells definition af  begreberne sted, rum og landskab. Jeg har valgt at tage 
disse begreber med, da de i analysen kan anvendes til at forklare, hvordan informanterne 
og jeg oplever og indgår i relation med de rumlige omgivelser vi er situeret i, når drømmene 
kropsligt udforskes.
 
Cresswell skriver, at steder har mening, betydning og tilhørsforhold til mennesker, mens 
rum, i mangel på samme, befinder sig indimellem stederne (Cresswell 2004: 8-9). Cresswell 
tillægger således mening til begrebet sted, men det betyder samtidig også, at rum kan 
transformeres til steder, når vi lærer rummene bedre at kende og får et tilhørsforhold til 
dem. Det er dermed afhængigt af  menneskelige relationer, og stedsbegrebet kan således 
også siges at minde om Henri Lefebvres begreb social place, altså det levede, meningsfulde 
og socialt producerede rum (Cresswell 2004: 12).
Den typiske definition af  landskab er, ifølge Cresswell, at det er noget vi betragter på 
afstand. Som når vi for eksempel betragter et landskabsmaleri eller kører igennem et 
landskab i bil: ”In most definitions of landscape, the viewer is outside of it. This is the primary 

way in which it differs from place. Places are very much to be inside of” (Cresswell 2004: 10). 
Her taler Cresswell også om, at man kan være insider eller outsider. Landskabet betragter 
man udenfor, hvorimod steder er noget man er en del af. Dermed ikke sagt, at man ikke 
kan blive en del af  landskabet – man kan godt blive insider, men det betyder samtidig, at 
landskabet vil ændre sig: ”The visitor sees beauty, the inhabitant a place where he works and has 

his friends” (Williams i Cresswell 2004: 11).

Det bliver således tydeligt i begrebsafklaringen af  sted, rum og landskab, at begrebet sted 
adskiller sig fra rum og landskab, ved at være ”a meaningful location” (Cresswell 2004: 7). 
Men hvordan tillægger man et rum eller landskab mening, og hvordan bliver man insider? 
Det uddybes i dette afsnit, for yderligere at skabe forståelse for, hvordan informanterne og 
jeg indgår som en del af  de fysiske omgivelser, hvori drømmene udfolder sig.

David Seamons begreb place-ballet kan inddrages som en metafor for, hvordan vi oplever 
sted (Cresswell 2004: 34). Ligesom en ballet, bliver stedet performet, og det sker hele tiden 
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EN SANSE-ETNOGRAFISK UNDERSØGELSE AF STED

EKSPLORATIV OG KOLLABORATIV VIDEN

I dette kapitel har jeg indtil nu redegjort for specialets teoretiske forståelse af  sted. Som det 
pointeres af  Cresswell, kan det være vanskeligt at adskille teori og metode i arbejdet med 
sted (Cresswell 2004: 81), men i indeværende afsnit vil jeg dog fremholde og konkretisere, 
hvordan jeg i specialet går metodisk til værks.

I specialet undersøges fem unge københavneres drømme om at flytte ud af  København for 
at bo i mere landlige omgivelser. Jeg har således villet forstå disse menneskers livsverden, 
og hvordan det undersøgte fænomen, drømmen om livet på landet, kommer til udtryk. 
Den metodiske tilgang hertil er inspireret af  Pinks sanse-etnografiske teori, som jeg har 
fundet særligt anvendelig i et kropsfænomenologisk perspektiv. Pink skriver, at en sanse-
etnografisk tilgang er essentiel for at forstå og repræsentere andre menneskers liv (Pink 

gennem vores hverdagsliv og fysiske, daglige praksis. Man bliver således insider når man 
lever og praktiserer stedet, hvilket er en konstant proces. Dette betyder også, at steder ikke 
er fikserede, men derimod må ses som hybride og ”never ’finished’ but always in process” 
(Cresswell 2004: 37). For at forklare hvordan vi performer steder, eksemplificerer han med 
universitetet som sted. Et universitet eksisterer kun som sted, i kraft af  dets studerende 
og underviserne, der hver dag performer gennem praksis som undervisning, eksamen, 
lektielæsning og frokost i kantinen. (Cresswell 2004: 38). For yderligere at eksemplificere, 
kan det tilføjes, at informanterne og jeg i vores samtaler har performet og konstrueret de 
steder vi har befundet os. I kraft af  vores tilstedeværelse og handlinger, er rummet blevet 
til netop dét sted vi erfarede. Uden os ville de rumlige omgivelser have været anderledes, 
ligesom det også ville erfares anderledes af  andre. En tilgang til sted som performance 
og praksis kan ifølge Cresswell hjælpe os med at have en mere åben forståelse af  sted, og 
anskue steder som konstant reproduceret. Her vil jeg supplere med Pink, som i sin bog 
Situating Everyday Life ligeledes arbejder med performance og praksis som en del af  sin 
stedsforståelse. I sin undersøgelse af  hverdagslivs aktivisme, ser Pink sted og praksis som 
to uadskillelige fænomener. Stedet er ”the setting in which everyday life is performed” (Pink 
2012: 23), og man kan således ikke undersøge handlinger og hverdagsliv, uden at forholde 
sig til den kontekst hvori det udspiller sig. Dette betyder samtidig også, at steder eksisterer i 
kraft af  praksis, hvorfor steder ikke kan ses som statiske, men som værende under konstant 
forandring. Steder må ses som menneskeligt erfarede, og er derfor subjektive (Pink 2012: 
23).
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2009: 3). Sanse-etnografien er, ifølge Pink, en refleksiv og eksperimenterende proces, 
hvorigennem forståelse opnås, og viden produceres (Pink 2009: 4). Den udspringer af  
den klassiske etnografi, men er mere eksplorativ – det vil sige udforskende og uden en fast 
forestilling om, hvilke iagttagelser undersøgelsen vil frembringe. Pink forklarer:

Mere konkret kan man se den sanse-etnografisk producerede viden som værende 
kollaborativt skabt, da man som etnolog udforsker det undersøgte sammen med 
informanten, ved eksempelvis at invitere dem til at løse en opgave refleksivt eller producere 
video eller lyd sammen. Det er således en mere sanselig og refleksiv form for etnografi. 
Den viden, der er blevet produceret i dette speciale, kan også ses som kollaborativt skabt. 
Informanterne og jeg har i fællesskab besluttet hvor vi skulle mødes og udforske deres 
drømme, og jeg har stillet dem fotoopgaver, som de skulle løse refleksivt. Hvordan dette er 
foregået i praksis, vil blive uddybet yderligere i kapitel tre.

”Doing sensory ethnography entails taking a series of conceptual and practical 

steps that allow the researcher to rethink both established and new participa-

tory and collaborative ethnographic research techniques in terms of sensory 

perception, categories, meanings and values, ways of knowing and practices. It 

involves the researcher self-consciously and reflexively attending to the senses 

throughout the research process, that is during the planning, reviewing, field-

work, analysis and representational processes of a project”

(Pink 2009: 7)

SANSER

Pink forklarer, hvordan sanser bør forstås i sanse-etnografien, og trækker på Tim Ingolds 
teori herom. Ifølge Ingold kan synssansen ikke betragtes som en isoleret sans, men må 
forstås i dets relation med de andre sanser, for eksempel i forholdet mellem syn og hørelse 
(Pink 2009: 12). Pink uddyber og forklarer, med udgangspunkt i sin forskning om det 
sanselige hjem, at hjemmet er konstrueret, forstået og oplevet gennem samtlige sanser, 
og der er således ikke én sans der er mere dominerende end de andre (Pink 2009: 12). 
Pink mener dermed, at man må anerkende at synssansen eksempelvis ikke kan ses som 
dominerende over høresansen i måden hvorpå vi erfarer vores omgivelser, men derimod 
må man betragte det visuelle og de visuelle praksisser i forhold til alle de andre sanser 
(Pink 2009: 12-13). Med andre ord er den producerede viden kropsligt erfaret og konstant 
produceret multisensorisk. Geografer som Yi-Fu Tuans mener, at steder bliver virkelige når 
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EN METODE TIL AT UNDERSØGE PROCESSUELLE FÆNOMENER

Hvorfor er sanse-etnografien velegnet i denne undersøgelse af  udflytterdrømme? Mødet 
med specialets informanter foregår et sted, og omhandler deres drømme om sted. Jeg 
har valgt at anskue steder som både socialt konstruerede og fænomenologiske, og som 
performance og praksis, hvilket betyder, at steder anskues som værende i konstant 
forandring og proces. Det er derfor udfordrende at undersøge noget i konstant forandring 
og bevægelse – for hvordan kan man krystallisere og fastfryse noget, der hele tiden 
forandres, spørger Pink? En metode til at undersøge noget i bevægelse, er at man som 
researcher indgår i bevægelse med det undersøgte. Man må altså engagere sig kropsligt, 
sanseligt og refleksivt i de praksisser og steder man gerne vil undersøge, sammen med de 
mennesker og ting man gerne vil undersøge (Pink 2012: 33). Medier, som for eksempel 
video og fotografi, er en måde hvorpå man kan lave undersøgelse i bevægelse, og stadig 
bevare noget af  bevægelsen, når man senere anvender og behandler det undersøgte 
materiale. Ifølge Pink må disse repræsentationer forstås som værende produceret i og 
igennem bevægelse. I tekst, fotografier og video sammenholdes karakterer, billeder og 
lyd på papir eller digitalt, og de er på denne måde fikserede i deres form. De kan dog 
alligevel ikke ses som statiske, da de bliver tillagt nye meninger og indgår i nye relationer, 
alt efter hvem der læser eller ser dem. Derfor, mener Pink, at repræsentationerne bør ses 
som værende i konstant forandring – ligesom det sted, man undersøger. Sanse-etnografien 
er en måde at indfange, at vi og vores omgivelser er performative og konstant tilblivende 
(Pink 2009: 24). I næste kapitel vil jeg forklare nærmere, hvordan den producerede viden 
er blevet til gennem kropslig bevægelse, og repræsenteret gennem tekst og billeder.

de erfares refleksivt gennem alle sanserne, og arbejder dermed med en forståelse af  sted 
som multisensorisk (Pink 2009: 15-16). Også i sociologien har sanserne en betydningsfuld 
rolle i forhold til hvordan vi opfatter andre mennesker, og differentierer folk i ’dem’ og 
’os’. Lugtesansen kan være en meget intim sans, og personers dufte, set i relation til andre 
sanseindtryk, kan eksempelvis have stor betydning for hvordan andres etnicitet eller sociale 
klasse opfattes og rangordnes (Pink 2009: 18-19). Som sanse-etnograf  er det vigtigt at man 
ikke udelukkende forholder sig til informantens sanselige erfaring, men også forholder sig 
refleksivt til egne erfaringer, samt forholdet imellem informant og forsker (Pink 2009: 13). 
At den producerede viden er kropsligt erfaret, er en kropsfænomenologisk pointe, og jeg 
har i empiriindsamlingen søgt at bruge vores kroppe og sanser aktivt.

AT UNDERSØGE (DRØMME OM ET ANDET) STED
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SAMMENFATNING

Jeg har i dette kapitel redegjort for specialets teoretiske og metodiske fundament. For at 
undersøge informanternes drømme om at bo et andet sted, går jeg til min undersøgelse 
med en holistisk forståelse af  stedsbegrebet, og jeg anskuer således steder som særegne, 
socialt konstruerede og som fænomener med betydning for menneskets væren-i-verden. 
Begreberne sted, rum og landskab anvendes til at forstå, hvordan informanterne og jeg 
oplever de omgivelser vi indgår i. Steder må endvidere ses som performance og praksis, 
hvilket betyder at steder konstrueres i en konstant og relationel proces, og at sted og 
praksis ikke kan adskilles. Jeg er gået til mine undersøgelser med en sanse-etnografisk 
tilgang, da jeg ser det som en anvendelig metode til at undersøge og indgå i de processuelle 
steder. I næste kapitel forklares hvordan empiriindsamlingen – på baggrund af  den sanse-
etnografiske tilgang – er foregået i praksis, og der dannes et overblik over det empiriske 
materiale og informanterne. Der redegøres endvidere for de metodiske overvejelser 
omkring den analytiske formidling.

AT UNDERSØGE (DRØMME OM ET ANDET) STED
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AT UNDERSØGE (DRØMME OM ET ANDET) STED

SANSE-ETNOGRAFISK DRØMMEUDFORSKNING PÅ MØN



KAPITEL 3
EMPIRI, INFORMANTER 
OG FORMIDLING



FOTOGRAF: HENRIK
MOTIV: KØER PÅ MØN
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I forlængelse af  foregående kapitels redegørelse for specialets teoretiske og metodiske 
fundament, vil jeg i dette kapitel forklare, hvordan den sanse-etnografisk inspirerede 
empiriindsamling er foregået i praksis. Først dannes der overblik over det empiriske 
materiale samt specialets informanter, hvorefter jeg forklarer hvordan og hvorfor jeg 
anvender storytelling som et performativt og analytisk redskab til at formidle det empiriske 
materiale.

EMPIRIINDSAMLING

Som tidligere nævnt, mener jeg ikke at drømme kan eller bør kvantitativt undersøges 
og behandles. Derfor besluttede jeg mig for i specialets indledende fase, at jeg måtte 
gå kvalitativt til værks i empiriindsamlingen. Jeg har således valgt at fokusere mine 
undersøgelser på få, men eksplorative og nærværende samtaler, med unge københavnere, 
der drømmer om at flytte på landet. Med eksplorativ mener jeg, at jeg ikke har haft en 
standardiseret tilgang eller søgt at be- eller afkræfte særlige forestillinger, men derimod 
løbende har ladet mine erfaringer guide mig. Informanterne har jeg fundet gennem 
venner og mit netværk på Facebook. Her efterspurgte jeg informanter i aldersgruppen 
midt-tyverne til midt-trediverne, der drømte om at flytte til landet, og som havde lyst til at 
tilbringe et par timer med mig i forbindelse med mit speciale. Herudover havde jeg ikke 
andre betingelser, end at vedkommende skulle være bosat i København. Jeg fandt frem til 
fem københavnere i alderen 24-29 år, der drømte om at flytte fra byen til mere landlige 
omgivelser. Den oprindelige idé var, at jeg ville rejse med samtlige informanter ud til det 
sted de drømte om at flytte til, og undersøge det særegne og stedsspecifikke ved netop 
dette sted. Vi ville tage fotografier sammen, og fotografiet skulle fungere som mediet 
hvorigennem vi erfarede stedet, og ville endvidere kunne bruges som dokumentation 
efterfølgende. Hvad jeg dog hurtigt fandt ud af  var, at flere af  de drømmere jeg kom 
i kontakt med, ikke drømte om et konkret sted. For dem handlede drømmen ikke om 
det stedsspecifikke og materielle, men om nogle andre og immaterielle ting, såsom 
hverdagslivspraksisser, værdier og forestillingen om det gode liv. Jeg måtte derfor gentænke 
min tilgang. Da vi ikke kunne undersøge et konkret sted, måtte vi udforske drømmen i et 
rum, landskab eller andet sted. 

Jeg gik således i dialog med hver enkelt informant om, hvor vi bedst kunne mødes for at 
udforske vedkommendes udflytterdrøm, hvad enten det var hjemme hos dem, ved at gå 
en tur eller rejse til en anden destination i landet. På denne måde fandt vi i fællesskab frem 
til et mødested, der på en eller anden vis repræsenterede informantens drøm, og det var 
således ikke bare en ramme jeg satte for os. Denne tilgang medførte, at samtalerne foregik 
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på mange forskellige destinationer og på meget forskellige måder. Inspireret af  den sanse-
etnografiske metode, stillede jeg herudover informanterne en opgave som de skulle løse 
refleksivt på forhånd. Inden vi mødtes skulle de tage fire fotografier, som vi kunne tale ud 
fra. Formålet med disse fotografier var, at de kunne fungere som autorepræsentationer af  
informantens livsverden, og det betød samtidig, at informanten var reflekteret omkring 
emnet inden vi mødtes. Fotoopgaven lød således:

Tag fire fotografier:

- Et foto der fortæller noget om dit liv i København 

- Et foto der fortæller noget om, hvor du ser dig selv om fem år

- Et foto der viser noget af  det gode ved at bo i København

- Et foto der viser noget mindre godt ved at bo i København

København var et centralt tema i fotoopgaven, da jeg fandt det essentielt at forstå forhol-
det til det sted informanten bor nu, for at forstå drømmen om at bo et andet sted. 

Sammen med informanterne har jeg været på roadtrip til Møn, besøgt et motorcykel-
værksted i Nordhavn, drukket kaffe i en lejlighed i Vanløse, gået tur i Søndermarken 
og været hjemme hos en familie i Sønderjylland. Samtalerne varede op til 6 timer, og 
udover fotoopgaven, havde jeg ikke forberedt nogle konkrete spørgsmål. Det har været 
en eksperimenterende tilgang, hvor jeg hele tiden har prøvet mig frem og været refleksiv 
omkring hvor vi var, hvad vi foretog os og hvad vi talte om. Jeg har søgt at være respekt-
fuld over for det enkelte menneskes livsverden og at forstå den med empati og anerken-
delse.
Under møderne har jeg været opmærksom på den kropslige erfaring og at være situeret 
i et sted, som har ændret sig fra gang til gang. Vi har brugt vores sanser, hvilket jeg har 
søgt at dokumentere i empirien. Kroppen har været i fysisk bevægelse og er blevet brugt 
til at føle, hvad enten det har været hjemme i en lejlighed, ude at gå en tur, eller mens 
vi har kørt bil – bevægelsen dokumenteres gennem fotografier, og gengives i analysens 
fortællinger. Vi har brugt vores sanser til at se vores omgivelser, hvilket ligeledes er blevet 
dokumenteret med fotografier. Nogle gange gav jeg informanterne mit kamera i hånden 
for at tage billeder, mens jeg andre gange vurderede, at det ikke gav mening, og det var 
derfor kun mig selv der tog billeder – det har således været eksplorativt. Kroppen er 
blevet brugt til at tale og lytte, hvilket er blevet dokumenteret gennem lydoptagelser, som 
jeg efterfølgende har gennemlyttet. Lydoptagelserne er ikke blevet transskriberet, men 
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vedlagt som bilag. Endvidere har jeg suppleret med feltnoter, for at beholde mine umid-
delbare refleksioner – disse har jeg nedskrevet før og efter møderne, men ikke undervejs, 
da det var vigtigt for mig, at være helt til stede med informanterne.

OVERSIGT OVER EMPIRISK MATERIALE & 

PRÆSENTATION AF INFORMANTER

Den empiri, der er blevet indsamlet, er kollaborativt skabt mellem informanterne og jeg. 
Den producerede empiri består af  feltnoter, lydoptagelser og fotografier taget i felten af  
informanterne og jeg selv, samt den fotoopgave der gik forud for mødet. På de følgende 
sider dannes overblik over specialets empiriske materiale samt en præsentation af  hver 
enkelt informant. Kortet visualiserer drømmeudforskningens geografiske placeringer, 
mens skemaet supplerer med et samlet overblik over empiriindsamlingen og det empiriske 
materiale. Endvidere præsenteres hver informant med et fakta ark, indeholdende de 
fotografier informanterne tog i forbindelse med den forudgående fotoopgave.

NAVN

ALDER

BESKÆFTIGELSE

SAMTALE-
VARIGHED

LOKATION

EMPIRI

RELATION TIL
FORSKER

Lene

28 år

Klaus

29 år

Henrik

24 år

Alexandra

24 år

Andreas

27 år

Studerende

Studiebekendt

6 timer

Forældres land-
sted, Kegnæs, 

Sydals

Lydoptagelse, 
fotoopgave, 

fotos fra stedet 
taget af  Lene + 
forsker, feltnoter

1,5 time

Motorcykel-
værksted, 

Nordhavn, 
København

Lydoptagelse, 
fotoopgave, 

fotos fra stedet 
taget af  forsker, 

feltnoter

5 timer

Tur-retur fra 
København til 

Møn

Lydoptagelse, 
fotoopgave, 

fotos fra stedet 
taget af  Henrik 
+forsker, felt-

noter

1,5 time

Hjem i Vanløse, 
København

Lydoptagelse, 
fotoopgave, 

fotos fra stedet 
taget af  forsker, 

feltnoter

1,5 time

Søndermarken, 
København

Lydoptagelse, 
fotoopgave, 

feltnoter

Forbundet via 
fælles ven

Forbundet via 
fælles ven

Forbundet via 
fælles ven

Forbundet via 
fælles ven

Selvstændig Studerende Studiebarsel Socialrådgiver

OVERSIGT
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1. 

5. 

4. 

3. 
2. 

1. Vanløse - Alexandra
2. Nordhavn - Klaus
3. Søndermarken - Andreas
4. Møn - Henrik
5. Kegnæs - Lene

DRØMMEUDFORSKNINGENS GEOGRAFI

EMPIRI, INFORMANTER OG FORMIDLING



Alder: 28 år
Bopæl: Bor med sin kæreste i Københavns Nordvestkvarter
Beskæftigelse: Studerer på RUC 
Drømmedestination: Kegnæs, Sydals
Mødested: Kegnæs, Sydals

LENE

1. LIV NU

- Specialeskrivning i lejligheden

- Byens mange muligheder

- Tættere på naturen med sin kæreste

- Forbrugerkultur og narcissisme
3. DET GODE VED KØBENHAVN

2. LIV OM FEM ÅR

4. DET MINDRE GODE VED KØBENHAVN
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Alder: 29 år
Bopæl: Bor med sin kæreste på Østerbro
Beskæftigelse: Autodidakt fotograf
Drømmedestination: Ukendt
Mødested: Klaus’ motorcykelværksted i Nordhavn

KLAUS

1. LIV NU

- Illustration af  Klaus’ bevægelser i byen

- Venskaberne

- Madpakker til familien af  egne råvarer

- Tabt forbindelse til hænder og håndværk
3. DET GODE VED KØBENHAVN

2. LIV OM FEM ÅR

4. DET MINDRE GODE VED KØBENHAVN

35

EMPIRI, INFORMANTER OG FORMIDLING



Alder: 24 år
Bopæl: Delelejlighed i Københavns Nordvestkvarter
Beskæftigelse: Studerer naturressourcer på Københavns Universitet
Drømmedestination: Møn
Mødested: Udflugt til Møn

HENRIK

1. LIV NU

- Nørrebro Klatreklub

- De grønne forbindelser

- Færdiguddannet fra KU

- Trafik og larm
3. DET GODE VED KØBENHAVN

2. LIV OM FEM ÅR

4. DET MINDRE GODE VED KØBENHAVN
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Alder: 24 år
Bopæl: Bor med sin kæreste og datter i Vanløse
Beskæftigelse: Studerer Bæredygtigt Design på AAU i Sydhavnen.
Drømmedestination: Ukendt
Mødested: Hjemmet i Vanløse

ALEXANDRA

1. LIV NU

- Nybagt mor på Vesterbro-café

- Det gode er byens mobilitet på cykel, og det mindre gode er biler og trafik

- Flere produktionsprojekter i fællesskab

3. & 4. DET GODE OG DET MINDRE GODE VED KØBENHAVN

2. LIV OM FEM ÅR
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Alder: 27 år
Bopæl: Bor i kollektiv med tre venner på Østerbro
Beskæftigelse: Socialrådgiver
Drømmedestination: Ukendt
Mødested: Søndermarken på Frederiksberg

ANDREAS

1. LIV NU

- Fællesskab i kollektivet

- Kulturlivet og det uformelle møde

- Stort kollektiv på landet

- For lidt plads og privatliv
3. DET GODE VED KØBENHAVN

2. LIV OM FEM ÅR

4. DET MINDRE GODE VED KØBENHAVN
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STORYTELLING SOM PERFORMATIV FORMIDLING

I analysen har jeg valgt at omsætte dele af  det empiriske materiale til fortællinger, da 
jeg ser det som en naturlig forlængelse af  den sanse-etnografiske metode. Fortællingerne 
er et analytisk greb, der bruges til at formidle de rumlige omgivelser, samt de sanselige 
bevægelser og stemninger, der udgjorde mødet med informanterne og konstruktionen 
af  deres drømme. Fortællingerne kan både læses som et performativt produkt i sig selv, 
men anvendes også som et analytisk redskab, hvor jeg har fortolket materialet mens jeg 
har nedskrevet fortællingerne. Med inspiration fra Leonie Sandercocks perspektiver på 
storytelling som redskab i planlægningspraksisser, vil jeg her forklare nærmere, hvordan 
jeg i analysen anvender storytelling som performativ formidling og analytisk redskab.

FORTÆLLINGERS SUBJEKTIVITET

Sandercock forklarer, hvordan storytelling kan anvendes af  planlæggere i flere forskellige 
praksisser, og hvad man bør være særligt opmærksom på, både som læser og skaber af  
fortællinger. Sandercock skriver, at planlægning bliver performet gennem fortællinger på 
mange forskellige måder, og mener, at storytelling er en metode, der kan bidrage til en mere 
fuldent forståelse for menneskets livsbetingelser (Sandercock 2003: 12). Det er dog vigtigt 
at have et kritisk blik på de fortællinger man møder og skaber, og sætte spørgsmålstegn 
ved, hvilke magtfaktorer der spiller ind i vægtningen af  fortællingerne. En fortælling vil 
altid have en afsender, der har valgt et særligt perspektiv og fremhævet noget, mens andet 
forbliver ufortalt. Når man læser dette speciale, bør man selvfølgelig også være opmærksom 
på, at det er undertegnede der har forfattet det, og det er mine subjektive fortolkninger, der 
kommer til udtryk i produktionen af  viden. Jeg vil fremhæve denne subjektivitet, hvorfor 
jeg har valgt at skrive fortællingerne i 1. person, med min egen stemme som fortæller. 
På trods af  at jeg har opnået indblik i informanternes livsverden og udflytterdrømmer, 
har jeg alligevel vurderet det mest sandfærdigt at skrive fortællingerne ud fra mit eget 
perspektiv, fremfor at fremstille fortællingerne med eksempelvis en alvidende fortæller. I 
nogle fortællinger vil min stemme være mere fremtrædende end andre, hvilket blandt andet 
afspejler den dynamik der har været mellem informanten og jeg. Mens nogle informanter 
havde meget på hjerte og snakkede en masse, var andre mere tilbageholdende i vores 
dialog. At bruge min egen stemme i fortællingerne, tydeliggør dermed også den rolle jeg 
har haft som medproducent i mødet med informanterne, og samtidig bevæger jeg mig 
væk fra at være en ”usynlig interviewer”. Nogle afhandlinger fokuserer udelukkende på 
informanternes svar, som dermed bliver taget ud af  deres kontekst, hvilket kan resultere i 
uigennemskuelighed. Fortællingerne i denne afhandling bærer derimod præg af  min egen 
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subjektivitet, og jeg tydeliggør dette for at skabe transparens.
Specialets fortællinger suppleres med fotomateriale, og her er det også væsentligt at have 
for øje, at der fra fotografens side er blevet valgt et særligt perspektiv. Omvendt bidrager 
fotografierne til transparens, da de visuelt sandsynliggør de rumlige omgivelserne, der 
beskrives.

DEN GODE FORTÆLLING

Sandercock skitserer fem elementer, der ifølge hende er essentielle i skabelsen af  den gode 
fortælling, som jeg har søgt at forholde mig til. Først og fremmest er en fortælling tidsmæssigt 
afgrænset, ofte med en dramatisk opbygning. For det andet er der et element af  forklaring 
omkring det fortalte, snarere end en opremsning af  forskellige ting. For det tredje er der i 
den gode fortælling potentiale for at den særegne historie kan ophæves til et mere generelt 
plan, ”for seeing the universal in the particular, the world in a grain of sand” (Sandercock 
2003: 13). For det fjerde indeholder en god historie nogle generiske konventioner, som 
eksempelvis en begyndelse, midte og slutning, samt nogle hovedpersoner. Sidst nævner 
Sandercock, at en morale er afgørende for den gode fortælling (Sandercock 2003: 13). 
Sandercock argumenterer for storytelling som et vigtigt redskab i planlægningspraksisser, 
da den gode fortælling er en, der bliver lyttet til. Den gode fortælling kan være en katalysator 
for forandring, såfremt den formår at inspirere til alternativer og nye forestillinger, men 
fortællingen kan også anvendes som et identitetsskabende redskab, eksempelvis for en 
nation, en by eller et lokalsamfund (Sandercock 2003: 16).

EMPIRI, INFORMANTER OG FORMIDLING

STORYTELLING SOM FORMIDLING OG FORTOLKNING

Jeg har valgt at fremstille dele af  min analyse som fortællinger, da jeg ser storytelling 
som et performativt og interessant redskab til at formidle og producere viden. Gennem 
sproget kan jeg formidle subjektivitet, bevægelse og stemninger, samt de refleksioner 
og sanse-indtryk, der har fundet sted i de sanse-etnografiske undersøgelser. Samtidig 
er det et virkemiddel der kan skabe større forståelse for drømmene og inspirere til nye 
bosætningsformer. Den indsamlede empiri, der er blevet til i mødet med informanterne, 
repræsenteres i analysen som individuelle fortællinger. Jeg hævder ikke at fortællingerne er 
objektive – de bør ses som konstruktioner, baseret på den empiri, som er blevet til i samspil 
mellem informanterne og jeg. Med fortællingerne vil jeg repræsentere hvordan fænomenet, 
drømmen om livet på landet, kom til udtryk for mig som subjekt, og det er således mine 
fortolkninger af  de erfarede situationer, der fortælles. Allerede i empiriindsamling er der 
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METODISKE REFLEKSIONER

Den sanse-etnografiske metode kan afspejles i det empiriske materiale. Den 
eksperimenterende proces har medført, at det empiriske materiale er forskelligt alt efter 
hvilken situation informanterne og jeg befandt os i. Der er eksempelvis forskelle at finde 
i fotomaterialet, da vi i nogle situationer brugte mit spejlrefleks kamera, hvilket har givet 
gode og tydelige fotografier, mens vi andre gange ikke har taget lige så mange billeder eller 
har brugt mit mobiltelefonkamera, hvilket medførte en ringere kvalitet. Ligeledes varierer 
lydoptagelserne i kvalitet, afhængigt af  vind og vejr.
Da metoden og undersøgelsen baseres på eksplorative samtaler med få informanter, 
afhang det empiriske udbytte også af  en vis form for kemi eller god dynamik mellem 
informanten og jeg. Nogle informanter ville sandsynligvis have været mere komfortable 
med en tilrettelagt interviewguide, mens andre følte sig godt tilpas i det uformelle og 
udforskende møde. Således udtrykte nogle informanter en masse refleksioner og 
overvejelser, mens andre var mere fåmælte. Det kan dog også være et udtryk for, hvor 
konkrete drømmene var – nogle var mere vage og famlende, mens andre var tættere på 
at realisere udflytningen.
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blevet valgt et særligt fokus, og i min søgen efter at skabe en god historie, har jeg valgt at 
fremhæve visse elementer, mens andre ikke får opmærksomhed.

FORTÆLLINGERNE

De situationer, der blev konstrueret i mødet med Henrik, Lene og Klaus, forekom mere 
frugtbare end situationerne med Alexandra og Andreas, hvorfor jeg i analysen kun har 
valgt at omsætte de tre førstnævnte situationer til fortællinger. Fortællingerne vil afspejle, 
at der var et meget forskelligt flow i hver situation.
I mødet med Henrik, havde jeg som etnolog en forståelse af, at det var en meget ligeværdig 
oplevelse – hverken Henrik eller jeg havde et særligt forhold til Møn, og vores måde at 
sanse de rumlige omgivelser foregik derfor meget på de samme præmisser. Man kan i 
høj grad se den producerede viden som værende kollaborativt skabt, men jeg har også 
gestaltet Henriks drøm meget – jeg bad ham om at tage billeder, jeg bad ham om at vise 
mig et hus han kunne drømme om at bo i, og jeg bad ham tage stilling til den café, hvor 
jeg gerne ville drikke kaffe. Det var således ofte mig, der ”ledte” turen.
I mødet med Lene skiftedes vi mere til at tage initiativ, men det var primært på Lenes 
præmisser, da vi var i nogle omgivelser, hvor Lene var stedkendt og jeg var udefrakommende. 
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INFORMANTERNES DRØMME

Et kritikpunkt der kan rejses hvad angår specialets informanter og deres drømme, er at de 
minder om hinanden – og mig selv – hvilket kan skyldes, at de er fundet gennem mit eget 
netværk. Selvom jeg også søgte efter informanter gennem andre netværk, lykkedes det mig 
ikke at finde frem til andre. At informanterne på mange måder minder om hinanden, kan 
ses som et udtryk for, at de praktiserer deres drømme i nuet. Flere af  informanterne går 
eksempelvis i klatrehal og er med i Københavns Fødevarefællesskab, fordi deres drømme 
handler om at bruge naturen og være tættere på årstiderne. Deres drømme afspejles altså 
i den måde de lever deres liv i dag. Udflytterdrømme kan selvfølgelig se ud på mange 
andre måder end de, der præsenteres i specialet, men andre drømme ville måske handle 
om ”at flytte hjem til sit ophav” eller ”at få et stort hus”, fremfor ”at flytte på landet”. 
Hvis jeg havde formuleret min efterspørgsel anderledes, ledt gennem andre netværk eller 
eksempelvis haft en større aldersspredning, ville jeg eventuelt have fået nogle anderledes 
resultater.
Drømmene fremkommer endvidere ikke synderligt overraskende, urealistiske eller 
fantasifulde, men bærer også i høj grad præg af  informanternes bekymringer, vedrørende 
begrænsninger og udfordringer ved udflytningen. Retrospektivt tror jeg, at fotoopgavens 
fokus på København og informanternes nuværende tilværelse, kan have begrænset dem 
i at gøre sig utopiske forestillinger, da de er blevet fastholdt i de eksisterende realiteter. 
Det gør dog ikke drømmene mindre vedkommende, at de også indeholder bekymringer 
og forbehold. Tværtimod kan det sige noget om, hvorfor drømmene stadig er drømme, 
fremfor at være blevet udlevet. Dette betyder, at analysen af  udflytterdrømmene i høj 
grad vil omhandle informanternes forestillinger om fordele og ulemper ved både landet 
og København.

EMPIRI, INFORMANTER OG FORMIDLING

Vi var i hendes forældres hus og det var Lene, der guidede gåturen, hvor hun eksempelvis 
viste mig et sommerhus, som hun havde overvejet at købe. Der var også meget af  tiden, 
hvor vi ikke snakkede så meget, men derimod gik i stilhed og betragtede omgivelserne. 
Dette kommer i fortællingen til udtryk, da min egen oplevelse og egne refleksioner derfor 
er mere fremtrædende.
Da jeg besøgte Klaus var vi ikke i fysisk bevægelse, men derimod sad vi stille i hans 
værksted det meste af  tiden. Det var Klaus der var på hjemmebane i værkstedet, hvilket 
medførte at det mest var Klaus, der ledte samtalen. Jeg stillede ret få spørgsmål, da han 
egentlig klarede det fint selv og snakkede derudaf. Dette afspejles i fortællingen i form af  
flere og længere citater end de andre to.
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SAMMENFATNING

I dette kapitel har jeg redegjort for hvordan empiriindsamlingen er foregået, dannet 
overblik over det empiriske materiale og informanterne, og forklaret, hvordan jeg metodisk 
har valgt at omsætte dette i analysen. Empiriindsamlingen er blevet foretaget med en 
eksplorativ tilgang, hvilket betyder at situationerne har ændret form alt efter hvilken 
informant jeg har været i kontakt med. Den producerede empiri er blevet skabt i samspil 
mellem informanterne og jeg, og består af  fotografi, lyd og feltnoter. I analysen har jeg 
valgt at omsætte dele af  dette til individuelle fortællinger. Dette fordi jeg ser storytelling 
som en interessant og performativ metode til at analysere og formidle de erfarede 
situationer, møder og stemninger på en levende og kreativ måde, der kan fastholde noget 
af  den sanselige og kropslige erfaring, der fandt sted i vores møder.

EMPIRI, INFORMANTER OG FORMIDLING
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ACCELERATION

Inden vi når til analysen af  informanternes udflytterdrømme, præsenteres læseren 
i dette kapitel for nogle teoretiske perspektiver på fænomenerne by og land, da 
bosætningsproblematikken kredser om disse to fænomener. Implicit i drømmen om at 
flytte til landet, formodes det, at der eksisterer en forestilling om at landet kan tilbyde 
et andet eller ”bedre” liv end byen. Derfor må man søge at forholde sig til by og land 
som to særegne fænomener, og reflektere over, hvad der i narrativerne og forestillingerne 
karakteriserer det levede liv forbundet med henholdsvis det ene og det andet fænomen. En 
sådan forståelse og adskillelse af  de to fænomener, er dog ikke en helt simpel opgave, og der 
findes ikke en entydig forestilling eller et dominerende narrativ for hverken by og land. Alt 
efter hvilken teori man læser, medie man opsøger eller person man spørger, vil der findes 
forskellige udlægninger. Samtidig kan det også diskuteres, hvorvidt man overhovedet kan 
tale om en by-land dikotomi i nutidens samfund. Man kan således spørge, om der findes 
nogle særligt urbane eller rurale måder at leve på. Indeværende kapitels første perspektiv 
er blevet valgt på baggrund af  informanternes opfattelser af  by og land, og er fundet 
relevant for at kunne analysere og diskutere udflytterdrømmene. Dernæst præsenteres en 
alternativ og mere åben teoretisk forståelse, der udfordrer forestillingen om by og land 
som afgrænsede enheder.

Blandt specialets informanter eksisterer en forståelse af  livet i København som præget af  
tidsknaphed og travlhed, mens landet modsatrettet forbindes med et roligere tempo – der 
er således forskellige tidsanskuelser i oplevelsen af  by og land. I dette afsnit har jeg valgt 
at udfolde begrebet acceleration, da jeg har fundet det anvendeligt til at analysere og 
diskutere informanternes tidsanskuelser og differentiering mellem by og land. For at uddybe 
accelerationsbegrebet, inddrages sociologen Hartmund Rosa. I sit essay Fremmedgørelse 

og acceleration diskuteres hvilke konsekvenser Rosa mener at accelerationen – en stigende 
hastighed – medfører i menneskets livsførelse i det senmoderne liv. Rosa er non-spatial 
teoretiker, og skelner således ikke mellem by og land, vestlige eller ikke-vestlige samfund, 
men betegner acceleration som et kendetegn ved nutidens livsførelse. Når jeg her alligevel 
anvender begrebet som et perspektiv på bylivet, er det for at afspejle informanternes 
forestilling om, at der findes geografiske forskelle i acceleration.

BY OG LAND SOM FÆNOMENER
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Således udtaler Rosa i et interview, da han begrunder det moderne menneskes forhold til tid 
og følelsen af  mangel på samme. I sin teori anvender han begrebet acceleration til yderligere 
at forklare nutidens tidsforståelse, som jeg i det følgende vil uddybe. Begrebet opdeles i 
tre dele, herunder teknologisk acceleration, acceleration af social forandring og acceleration 

af livets tempo, som alle hænger sammen med hinanden (Rosa 2014: 20). Teknologisk 
acceleration er den mest målbare acceleration, og indebærer tempoforøgelse af  transport, 
kommunikation og produktion. Som han skriver, har den teknologiske acceleration stor 
betydning for det sociale liv, da det har forandret tid og rum ved at gøre afstande kortere 
og kommunikation hurtigere (Rosa 2014: 21). Acceleration af  social forandring er svært 
målbar, men handler om at ”Holdninger og værdier, mode og livsstil, sociale relationer og 

forpligtelser, grupper klasser eller miljøer, sociale sprog og praksisformer og vaner forandrer sig 

altså i stadig højere tempo.” (Rosa 2014: 23).  Som en konsekvens af  sammentrækningen af  
tid og rum er ”nuet” blevet mere flygtigt, hvorfor der ikke kan forventes samme stabilitet 
i det sociale. Livstempoets acceleration er mere kompleks, da tiden reelt set ikke kan gå 
hurtigere, men den enkelte kan føle at tiden går hurtigere end tidligere. Denne følelse kan 
begrundes med, at man i takt med den teknologiske acceleration i dag gør flere ting på 
mindre tid (Rosa 2014: 27). Han eksemplificerer med udviklingen af  mail-teknologi, der 
har gjort det hurtigere at kommunikere end ved den konventionelle brevskrivning, men 
som samtidig har medført at antallet af  afsendte mails er steget eksplosivt. I sidste ende 
bruges der derfor mere tid end tidligere  på mailkommunikation (Rosa 2014: 30). Ifølge 
Rosa accelerer livstempoet, men hvorfor kan man ikke bare trække stikket og sige stop, 
når det bliver for meget og man ikke vil besvare flere emails? Her trækker Rosa på klassisk 
kritik af  konkurrencesamfundet: ”Kapitalisten kan ikke standse op og hvile sig, stå af ræset og 

sikre sin position, for han er enten på vej op eller på vej ned. Der er ikke nogen ligevægtstilstand, 

for det at stå stille er ensbetydende med at sakke agterud (…)” (Rosa 2014: 39). Det bliver 
således subjektets frygt for at sakke bagud, der fungerer som accelerationens drivkraft.

Konsekvenserne ved accelerationen er store, ifølge Rosa. Han fremhæver hvordan 
den sociale acceleration har skabt væsentlige forandringer for det moderne menneskes 
væren-i-verden. På grund af  den teknologiske acceleration er social nærhed ikke længere 

”Det, som kendetegner vores tid, er, at alt ikke længere har sin tid. Vi vil ikke 

give tingene deres tid, og vi kan arbejde altid, gå på indkøb døgnet rundt i 

hele verden og se alle de film, hvor og når vi vil. Intet har sin tid, og det er en 

af årsagerne til, at vi mangler tid,”

(Kristeligt-Dagblad.dk)

BY OG LAND SOM FÆNOMENER
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fysisk betinget, hvilket betyder at man ikke længere kender sin nabo, men i stedet kan 
være tæt knyttet til et menneske på den anden side af  jorden (Rosa 2014: 52). Også den 
øgede produktionshastighed har fået stor betydning for relationen mellem menneske og 
materialitet. Der er opstået en brug-og-smid-væk-kultur, hvor man hele tiden udskifter 
de materielle omgivelser, i modsætning til i det traditionelle samfund, hvor man kun 
erstattede ting når de var i stykker og ikke kunne repareres (Rosa 2014: 54). Dette 
medfører en følelse af  fremmedgørelse over for ting og hinanden. Med fremmedgørelse 
mener Rosa, at man føler sig fremmedgjort fordi man ”frivilligt” udfører nogle handlinger, 
man egentlig ikke ønsker (Rosa 2014: 95). Det kan for eksempel forklares gennem det 
materielle: i stedet for at reparere og beholde det materielle, og således opbygge en 
historie og tilknytning til tingene, smider mennesket ”frivilligt” sine ting ud for at købe 
nyt, da accelerationssamfundets produkter ikke er brugervenlige og skabt til vedligeholde. 
Derfor får tingene ikke betydning for en, og man bliver i stedet fremmedgjorte. (Rosa 
2014: 97-100). Også i forhold til det sociale bliver det moderne menneske fremmedgjort, 
fordi accelerationssamfundet er præget af  mange flygtige møder med mange forskellige 
mennesker. Rosa inddrager Kenneth Gergen som skriver, at hvor man tidligere havde 
få, stabile relationer, bliver man i dag konstant præsenteret for nye mennesker man skal 
forholde sig til – på tv, i radio, i toget, i supermarkedet – og kontakthyppigheden er så høj, 
at mennesket er blevet socialt overmættet. Derfor undgår man ”frivilligt” at blive for dybe 
og tætte i sine relationer, hvorfor man fremmedgøres overfor hinanden (Rosa 2014: 110). 
Der differentieres altså mellem livsførelsen i det traditionelle og det senmoderne samfund, 
og man kan med fordel drage paralleller mellem opfattelsen af  livet på landet og det 
traditionelle samfund, samt livet i byen og det senmoderne samfund.

KRITIK

Som en kritisk kommentar og et brugbart alternativ til den udbredte forståelse af  byliv 
som hastighed og landet som roligt, finder jeg det relevant at inddrage Kirsten Simonsen. 
Bogen Byens mange ansigter kan ses som en kritik af  de dikotomiske forestillinger om by og 
land, og der arbejdes hen i mod en alternativ forståelse, der tager højde for fænomenernes 
diversitet og de individuelle perspektiver. Hun kritiserer den hastighedsprægede by-
definition for at ignorere hverdagslivet, som for mange er præget af  rutiniserede 
praksisser, fremfor hastighed og mobilitet (Simonsen 2005: 35). Hun mener endvidere 
at hastighedsforståelsen ikke tager højde for den sociale differentiering, både hvad angår 
køn, social forskel og ulighed. Den teknologiske acceleration er, ifølge Simonsen, mandligt 
kodet, og ignorerer alternative og feminine identiteter. Det ses blandt andet da de sociale 
relationer, omsorg og intersubjektivitet er fraværende, og der fortælles en forsimplet historie 

BY OG LAND SOM FÆNOMENER
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SAMMENFATNING

Med dette kapitel har jeg skabt en indføring i forskellige forståelser af  by og land som 
fænomener. Først introduceres til en forståelse af  by og land som modsætningsfyldte, 
særegne fænomener, præget af  forskellige hastigheder – der kan drages paralleller mellem 
byen og det senmoderne samfund kontra landet og det traditionelle samfund. Efterfølgende 
foreslås et kritisk modspil, med en mere åben differentiering, der overskrider den mere 
dikotomiske forståelse, og i stedet anskuer by og land som dynamiske og foranderlige 
kræfter i forhold til hinanden. Begge forståelser vil blive anvendt som analyseredskaber i 
den kommende analyse af  informanternes drømme om at flytte fra København til landet.

om byen som meningsudtømt. Der fremhæves kun én rumlighed og tidslighed, og dette 
er for overgeneraliserende, ifølge Simonsen (Simonsen 2005: 37-38). Hun foreslår derfor 
en mere åben tilgang til ”rumlighed” og ”tidslighed”. En forståelse af  byen, der består 
af  ”levende kroppe i bevægelse, der på en gang praktiserer tid-rum og skaber det”(Simonsen 
2005: 39). Dette leder mig tilbage til specialets kropsfænomenologiske udgangspunkt samt 
teoretiske stedsforståelse, som redegjort for i kapitel 2. Da jeg opererer med en forståelse 
af  sted, rum og landskab som relationelle, processuelle og konstant foranderlige, må by og 
land være det samme. Fremfor at være hinandens modsætninger, må fænomenerne by og 
land ses som dynamiske og flydende konstruktioner.

BY OG LAND SOM FÆNOMENER
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I følgende kapitel analyseres informanternes udflytterdrømme. Analysen struktureres 
i en todeling, hvor drømmene behandles med to forskellige analytiske greb, for bedst 
muligt at kunne besvare problemformuleringen: Hvad kendetegner unge københavneres 

drømme om livet på landet? Jeg har valgt at gå til analysen med to forskellige greb da jeg, 
som beskrevet i specialets teori- og metodekapitel, ønsker at arbejde med sted på flere 
niveauer. At behandle sted på flere niveauer, kan bidrage til en mere holistisk forståelse 
for informanternes udflytterdrømme. De to analytiske tilgange, vil i det følgende blive 
udfoldet.

Analysens første del kan ses som det deskriptive niveau. Udflytterdrømmene behandles 
distanceret, da jeg søger at kortlægge og fremhæve nogle af  fænomenernes fællestræk.
I informanternes perspektiv, anskues by og land i denne analysedel som to særegne 
fænomener, der hver især byder på nogle stedsspecifikke fordele og ulemper. 
Differentieringerne mellem by og land kategoriseres og diskuteres i denne analysedel 
og sammenholdes i en visualisering. Den deskriptive analyse viser sig dog ikke at være 
fyldestgørende – det ”drømmende” forsvinder, når jeg søger at generalisere og kategorisere 
drømmene, og deres nuancer, foranderlighed, og subjektivitet går tabt. Samtidig fastholder 
denne tilgang by og land som modsætningsfyldte enheder. Jeg søger derfor at udfordre den 
dikotomiske forståelse ved at fremhæve drømmenes kropslighed og tilblivelse, hvilket leder 
videre til analysens anden del.

Første analysedel bliver udfordret, når analysens anden del behandler udflytterdrømmene 
på et mere socialkonstruktivistisk og fænomenologisk niveau. Dette markeres med et 
dramaturgisk skifte, og hvor første analysedel blev behandlet med distance, er anden 
analysedel subjektivistisk. Analysedelen består af  tre fortællinger, der er baseret på mine 
møder med tre informanter. Jeg bruger mig selv og mine personlige, etnografiske erfaringer, 
der er blevet til gennem den sanse-etnografiske metode, til at formidle og analysere 
drømmene. Empirien, der består af  fotografier, feltnoter og lydoptagelser, danner grundlag 
for de skrevne fortællinger, som suppleres med dertilhørende fotomateriale. Der fokuseres 
på de rumlige og kropslige erfaringer, der kan læses ud af  fortællingerne, og samspillet 
mellem informanterne og jeg. Hver fortælling afrundes med analytiske kommentarer, for 
at fremhæve nogle væsentlige pointer.

UDFLYTTERDRØMMENE



53

UDFLYTTERDRØMMENE

LENES FOTO AF HØNS I KEGNÆS
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ANALYSE DEL 1: DRØMMENES FÆLLESTRÆK

I denne del analyseres udflytterdrømmene på et deskriptivt niveau. Der er ikke fokus på 
samtalernes rumlige omgivelser og den kropslige erfaring, men derimod på de italesatte 
drømme og informanternes perspektiver på by og land. Som beskrevet i specialets 
introduktion, kan drømme være uhåndgribelige og svære at sætte ord på, hvilket blev 
tydeligt i samtalen med informanterne. Udflytterdrømmene var ikke helt klare – der 
var stadig rigtig mange overvejelser, om alt fra tidsperspektiv og geografi til job og bolig. 
Udflytterdrømmene kunne derfor fremkomme vage og famlende, og viste sig at handle 
mere om værdimæssige forestillinger end konkrete og materielle mål. I denne analysedel 
fremhæves nogle af  de fællestræk, jeg har identificeret og fundet mest dominerende i 
informanternes drømmebeskrivelser, og analysen inddeles således i temaerne Tempo, 

Fællesskab og Natur. Informanternes perspektiver på by og land sammenfattes 
afslutningsvis i en visualisering. Det vil dog vise sig overfladisk at generalisere over 
udflytterdrømmene, som mister deres subjektivitet, kropslighed og rumlighed. Ligeledes 
fremstår fænomenerne land og by forsimplede og som afgrænsede modsætninger, hvorfor 
denne deskriptive analysedel ikke kan stå alene, men efterfølgende suppleres med en mere 
sanselig og subjektiv analysedel.

FÆLLESSKAB

FÆLLESSKABSORIENTERET BOSÆTNING

Et tema, som har været centralt i samtlige udflytterdrømme, er informanternes drømme 
om at udleve fællesskabet på landet. Det fællesskab de ønsker at indgå i, bliver af  
informanterne beskrevet i varierende skala og på flere forskellige måder, men det er fælles 
for dem alle, at det er vigtigt for dem, og at de drømmer om at udflytning til landet vil gøre 
det lettere at realisere fællesskabet. Overordnet kan man inddele fællesskabsdrømmene 
i to kategorier, som dog overlapper hinanden: fællesskabsorienteret bosætning og 
fællesskabsorienteret samvær.

Især hvad angår fællesskabsorienteret bosætning, har informanterne forskellige idéer om, 
hvordan det skal og bør foregå i praksis. Andreas har en meget klar idé om at han vil bo 
i et bofællesskab. Det gør han allerede i byen, i en lejlighed på Østerbro, hvor han bor 
sammen med tre gode venner. De deler alting med hinanden, men ulempen er, at de bor 
for tæt på deres ukendte naboer, og ufrivilligt bliver en del af  andres privatsfære. Derfor 
drømmer han om at udleve bofællesskabet på landet, hvor der er mere plads. Den ideelle 

UDFLYTTERDRØMMENE - DEL 1
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FÆLLESSKABSORIENTERET SAMVÆR

Alexandra drømmer i høj grad om det fælleskabsorienterede samvær, som hun også 
praktiserer i dag, hvor hun blandt andet er engageret i Københavns Fødevarefællesskab. 
Da jeg besøger hendes hjem, viser hun mig den æblecider, som hun sammen med sin 

drøm beskrives som et kæmpestort kollektiv, hvor hver familie har sit eget private hus, men 
hvor man også deler et stort fælleshus og andre ressourcer med de øvrige kollektivister. 
Andreas sætter ord på kvaliteterne ved bofællesskab således:

Andreas ønsker altså at distancere sig fra den gængse måde at være familie på, da han 
mener at folk lukker sig om sig selv, og det i stedet giver ”plus på kontoen” at hjælpe 
hinanden og være fælles om det praktiske. Kollektivets beboere behøves ikke at bestå af  
folk han kender i forvejen, det ville ifølge Andreas også være okay at bo med fremmede, 
så længe de deler de samme gode værdier, såsom ”(…) solidaritet, det der med at, jeg giver 

noget til fællesskabet, det kan godt være jeg ikke får lige så meget igen, det går nok. Så helt klart 

noget omfordelingstanke med at man deler hinandens ting ikk, uden at det skal være milimetermål” 
(Andreas: 00.08.30). Det er kun nogle særlige mennesker, Andreas ønsker at indgå i 
bofællesskab med. Han vil gerne være i fællesskab med andre, men på en særlig måde, og 
med særlige mennesker. Alexandra kunne ligeledes forestille sig at bo sammen med andre 
familier, men det er også vigtigt for hende, at have mulighed for at lukke døren til sit eget 
lille hjem, og således kunne vælge fællesskabet til og fra (Alexandra: 00.01.18). Hverken 
Lene eller Klaus udtaler et ønske om at bo i et bofællesskab med andre. De drømmer 
om at bo med familien i det helt nære fællesskab, og forestiller sig i stedet at det større 
fællesskab eksisterer i form af  den landsby, de bor i – hvor man kender sin nabo og den 
lokale købmand, i modsætning til i byen, hvor de mener, man er mere anonym (Lene: 
00.24.16).

”(…) den der stemning af at vi er sammen om noget. Og vi er der aktivt for 

hinanden i livet, men vi behøves ikke den der måde samfundet er i dag, der 

bor man enkeltvis i vores egen lille kernefamilie, det er det der er idealet ik. 

Hvorfor ikke passe hinandens børn og dyrke hinandens fællesskaber i stedet 

for at det bliver de der små kernefamilier der løber rundt, som egentlig er 

ligeglade med alt det som er omkring dem. Jeg tror man ville få mere energi og 

det giver plus på kontoen på en måde. ”

(Andreas: 00.05.43)
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kæreste og deres venner er i gang med at brygge af  æbler de har plukket i fællesskab, 
og æblepresseren har de lånt af  fødevarefællesskabet. Det er projekter som dette, hun 
drømmer om at have flere af  i fremtiden:

De rumlige omgivelser vil altså, ifølge Alexandra, gøre det lettere at have 
produktionsprojekter på landet end i byen. Alexandra italesætter endvidere en forestilling 
om, at fællesskaberne på landet er anderledes end i byen, og hun tillægger de landlige 
fællesskaber en højere kvalitet. Hun mener at der i byen bor så mange og forskellige 
mennesker, at man bare kan vælge til og fra, hvem man har lyst til at indgå i fællesskab 
med – for eksempel kan man vælge at være i fællesskab med andre, der kan lide økologiske 
grøntsager, ligesom Alexandra gør i Københavns Fødevarefællesskab. Hun forestiller sig, 
at fordi der er færre mennesker på landet ”(…) er det alle i hele byen som ligesom har et 

fællesskab sammen, og det er jo dejligt på en eller anden måde at alle ved hvem, altså man støtter 

ligesom op om hinanden, tror jeg, lidt mere i sådan små communities eller hvad man skal sige 

(…)” (Alexandra: 00.08.06). Alexandra forestiller sig altså, at man på landet – fordi der 
er færre mennesker – støtter hinanden mere på tværs af  befolkningsgrupper, hvilket giver 
en oplevelse af  øget sammenhængskraft. Dette står i kontrast til byen, hvor man – fordi 
der er så mange forskellige mennesker – kan nøjes med at indgå i fællesskab med andre 
der ligner sig selv, hvorfor man holder sig i sine egne cirkler. Opfattelsen af  byen som 
en samling af  små lokalsamfund, kritiseres blandt andre af  Simonsen – hvis man kun 
indgår i små fællesskaber, med andre der ligner sig selv, kan der opstå eksklusion af  andre 
(Simonsen 2005: 43). 

Det sociale og rummelige i de små landsbyer italesættes dog ikke udelukkende positivt. 
Der eksisterer også en frygt for at falde uden for fællesskabet. Klaus fortæller, at han på 
den ene side drømmer om, som Alexandra, at hele landsbyen kan ses som et fællesskab, 
men samtidig er han også bange for at føle sig anderledes og ikke blive taget godt imod:

”(…) det der med at man har noget som man er fælles om, sådan hvor man 

kan gå og lave sådan nogle projekter, sådan nogle produktionsprojekter, cider 

eller hvad ved jeg altså, bage noget mere, dyrke noget mere grønt og sådan. 

Det synes jeg er sådan lidt det der tænder mig ved tanken om at tage på 

landet og sådan, fordi man har mulighed for lidt mere end man har her i byen, 

det er lidt besværligt at lave cideren herhjemme, vi har lige gjort det, men det 

er sådan ret meget op og ned af trapper ikk, fra kælder til loft”

(Alexandra: 00.01.18)
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Klaus’ frygt er altså præget af  andres fortællinger om dårlige udflytteroplevelser, hvorfor 
det er vigtigt for ham, at flytte til et sted, hvor han ved, at der findes andre ligesindede 
(Klaus: 00.21.46). Han er dog ikke særlig konkret om hvilke forskelle der er mellem 
københavnere og landboere. Både Alexandra og Klaus er også bekymrede for at miste det 
fællesskab og de venskaber de har i København, hvilket italesættes som en af  grundene 
til, at de endnu ikke har taget springet. Tilgengæld drømmer de begge om, at det sociale 
samvær vil være af  højere kvalitet, såfremt de bor på landet. Dette understøttes af  
Alexandra, der fortæller at hun i København oftest mødes med sine venner på caféer og 
til offentlige arrangementer fordi det føles nemmest. Hun forestiller sig omvendt at man 
på landet er mere tilbøjelig til at invitere folk hjem i det private, hvorved samværet bliver 
mere intimt. Når vennerne fra byen kommer på besøg, vil de – fordi de bor langt væk – 
være nødt til at overnatte, hvilket endvidere medfører at samværet bliver mere intensivt 
(Alexandra: 01.04.00).

”(…) det er jeg sådan lidt bange for ved at flytte på landet fordi at mentalite-

ten derude, altså jeg har, det er sådan noget der overrasker mig lidt, når man 

begynder at snakke med nogle venner og man hører historier om hvordan folk 

der har gjort det, de er blevet modtaget med den der attitude om ”kommer der 

nu sådan en københavnersnude her til vores lille by, og han har penge nok”

(Klaus: 00.19.59)

KØBENHAVNS FÆLLESSKAB OG INDIVIDUALISME

På trods af  at informanterne drømmer om at landlivet vil give dem fællesskaber af  højere 
kvalitet, er samtlige informanter enige i, at der også eksisterer værdifulde fællesskaber i 
København. De er alle engagerede i diverse fællesskaber, og det viser sig at både Klaus, 
Andreas og Henrik klatrer, og er en del af  klatrehallens fællesskab. Det afspejler dermed, 
hvordan de allerede praktiserer deres fællesskabsdrømme i nuet. Både Andreas og 
Alexandra er med i Københavns Fødevarefællesskab, og Lene fortæller om det fællesskab 
hun har med sine musiker-venner, hvor de går til koncerter sammen. Det fotografi, der 
for Andreas skal repræsentere det gode ved København, er et billede fra gadefestivallen 
Distortion (Se side 38). Billedet symboliserer at Andreas sætter pris på Københavns 
kulturmulighederne og det spontane samvær, men som han svarer, da jeg spørger om der 
er et godt fællesskab i København:
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”Ja, ja vi er gode til at lege sammen, men når legen så er slut så går vi jo bare 

hvert til sit, så det er jo både og, fordi så bliver det sådan at vi er sammen, 

men vi er individuelle også, og tager afstand til hinanden når legen er slut.”

(Andreas: 00.48.06)

Der gives udtryk for, at det er nogle mere uforpligtende fællesskaber, der eksisterer i 
byen. Det er i tråd med Rosas beskrivelse af  den sociale acceleration og dermed sociale 
fremmedgørelse. Som Rosa forklarer, ønsker mennesket egentlig de nære, sociale 
relationer, men fordi mennesket er overstimuleret, vælger man ikke at blive for dybe og 
nære i sine relationer. Som Andreas siger i ovenstående citat, er konsekvensen at man 
lægger afstand til hinanden. Samtlige informanter italesætter endvidere en opfattelse af  
byen som præget af  individualisme. Lene beskriver fitnesscenteret som en metafor på 
byen: ”Byerne er bare et stort fitnesscenter, man er så individualistisk, man dyrker sig selv så 

meget, det er virkelig der man er for at dyrke sig selv og sine drømme, hvor på landet dyrker man 

meget mere fællesskabet, det er også derfor man søger det” (Lene 3: 00.14.30). Lene søger 
altså til landet, fordi hun forestiller sig, at man er mere fællesskabsorienteret end i byen, 
som hun modsatrettet mener er mere individualistisk. Fitnesscenteret kan også ses som et 
symbol på det uautentiske – den maskinelt formede og iscenesatte krop, i modsætning til 
det naturlige og autentiske. Det synes paradoksalt at selvrealisering bliver en metafor på 
byen, som hun drømmer sig væk fra, når drømmene om landet netop handler om at opnå 
bedre livsbetingelser til at realisere sig selv – og dyrke sine drømme.

REFLEKSIONER

Som det fremgår af  dette analyseafsnit, er det vigtigt for samtlige informanter at indgå 
i en form for fællesskab, og det er en væsentlig grund til at de drømmer om at flytte fra 
by til land. De har dog nogle meget splittede følelser, både hvad angår deres oplevelse af  
fællesskab i byen, og deres forestilling om fællesskab på landet.

På den ene side forbinder de i høj grad byen med det sociale og deres venskaber, og de 
værdsætter de spontane og uforpligtende møder, mens de på den anden side ærgrer sig 
over den individualisme, de samtidig føler, der eksisterer. Med Rosas ord kan man sige, 
at de i byen føler sig fremmedgjorte, både overfor deres naboer, men også overfor deres 
venner, da det sociale samvær består af  kortere og uforpligtende møder, hvor man ikke 
inviterer hinanden hjem i privatsfæren. Det lader til, at det relationerne i byen tildels 
opfattes som meningsløse, fordi de er for flygtige. De drømmer derfor om at landet kan 

UDFLYTTERDRØMMENE - DEL 1



59

tilbyde dem mere nære, forpligtende og autentiske fællesskaber. Fællesskaberne opstår 
enten gennem produktionsprojekter eller i form af  bofællesskaber og landsbyen. Da der 
er færre mennesker på landet, forventer de, at der eksisterer et stærkere fællesskab, hvor 
man støtter mere op om hinanden, og der er således større sammenhængskraft end i 
byen. Samtidig frygtes dog også risikoen for at falde udenfor fællesskabet. Det er derfor 
vigtigt, at der findes ligesindede, hvilket kan tolkes som mennesker, med de samme urbane 
holdninger og interesser. Det er vigtigt for dem at bo sammen med, eller i nærheden af  
andre, der enten deler samme værdisæt som dem selv, eller som de kender i forvejen. De 
differentierer mellem landboere og tilflyttere, men det fremkommer vagt hvilke forskelle 
der skulle være imellem. Man kan dog formode, at informanterne på landet vil fortsætte 
med at danne fællesskaber med andre der minder om dem selv, ligesom de allerede gør i 
København.

Informanternes drømme og forestillinger om henholdsvis by og land er præget af  
ambivalenser, og der fremhæves således ulemper og fordele ved begge fænomener. Men 
det er tydeligt, at de har klare forestillinger om at fællesskab og socialt samvær er meget 
forskelligt i byen og på landet. Jeg finder det særligt interessant, at informanterne på mange 
måder faktisk allerede praktiserer drømmene om det ”landlige” fællesskab inde i byen. 
Alexandra fortæller, hvordan hun inde i byen allerede dyrker de produktionsprojekter hun 
drømmer om, eksempelvis i form af  hjemmeproduceret æblecider, og samtlige informanter 
er en del af  mere fællesskaber af  mere forpligtende karakter, som i klatreklubben eller 
Københavns Fødevarefællesskab. Dette bryder med de dikotomiske forestillingerne om 
land som fællesskab og by som individualisme, og det synes derfor relevant at arbejde med 
en mere åben forståelse af  fænomenerne by og land, som værende flydende og socialt 
konstruerede.
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MERE TID PÅ LANDET

Henrik italesatte en forestilling om, at han ville føle sig mindre stresset, hvis han boede på 
landet – han mener at der i København eksisterer en stressfølelse, der smitter af, selvom 
han ikke har travlt. Henriks drøm indebærer en livsform med en masse dyr, en stor familie, 
at han er selvforsynende og samtidig pendler til København eller andre steder i landet for 
at arbejde. Jeg spurgte derfor, om han ikke tværtimod ville få mere travlt hvis han boede 
på landet, men Henrik mente at det ville være på en bedre måde, fordi han selv havde 
valgt at indrette sig sådan (Henrik: 00.44.30). Man kan således sige, at det for Henrik ikke 
handler om at få mere tid, men mere følelsen af  hvordan tiden bliver brugt, og friheden til 
selv at vælge, hvordan man indretter sin tid.

Lene, Klaus og Alexandra nævnte idéen om, at livet på landet er mere simpelt, i kraft af  
de færre muligheder end i byen, hvilket i sig selv giver dem mere tid til at gøre de ting de 
har lyst til, og samtidig kan bruge tiden mere kvalitativt. Lene fortalte, at der eksempelvis 
kun er én indkøbsmulighed i nærheden af  landsbyen Kegnæs, hvilket betyder at hun ikke 
skal bruge sin tid på at overveje, hvor hun skal handle ind, og derfor i stedet kan bruge 
tiden på at være ude i naturen (Lene: 00.45.28). Denne pointe er i relation til Alexandras 
forestilling om, at hun kan spare tid ved at bo på landet. I København er der langt til 
naturen, og hun bruger derfor meget tid på at køre i bil eller tage toget for at komme op i 
sine forældres sommerhus for at få adgang til naturen. Den tid bliver ”sparet” hvis hun bor 
på landet eller i nærheden af  vand eller skov, så hun blot kan gå ud af  sin dør, og således 
befinde sig midt i naturen (Alexandra: 00.04.18).
Idéen om at man vil spare tid ved at bo på landet, vil formentlig blive udfordret, såfremt 
de faktisk flytter. Den tid der før blev brugt på at køre fra København og ud i naturen, vil 
i stedet blive brugt på at køre fra hjemmet og ind til København, såfremt informanterne 
altså arbejder inde i byen. Og den tid der bliver sparet på at overveje sine indkøb, vil nok 
blive erstattet af  andre overvejelser eller huslige gøremål, som jo følger med, når man 
flytter fra lejlighed til hus. Men det kan godt være, at de opnår en følelse af  mere tid, fordi 
de bruger tiden anderledes.
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TEMPO

Et andet gennemgående tema, der er blevet identificeret i informanternes drømme om at 
flytte fra byen til landet, er deres forståelse af  tid og tempo, og hvordan det påvirker flere 
aspekter af  informanternes livsførelse. Der eksisterer en fælles forståelse for, at de vil få 
mindre travlt og mere tid, hvis de flytter til landet.
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”(…) det er også fint nok, jeg vil bare gerne være i verden og jeg vil gerne præ-

ge verden på en måde, til i hvert fald min hverdag, at det er en mulighed for 

mig at træffe nogle valg i forhold til bæredygtighed og forståelsen for hvad det 

kommer fra. Stemple lidt ud af det der ræsende konkurrencesamfund vi lever 

i, hvor alting bare skal gå hurtigere og alting skal effektiviseres. Det er måske 

rigtig meget trangen af det. ”

(Andreas: 00.37.38)
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ET LANGSOMMERE TEMPO

Drømmen om et andet tempo, kan identificeres i det fotografi, der repræsenterer Klaus’ 
liv om fem år (Se side 35). Et fotografi af  en rustik leverpostejmad, illustrerer drømmen 
om at han i fremtiden smører madpakke til sin kommende lille familie. En madpakke, 
der bliver kælet for og som består af  gode, selvdyrkede grøntsager. At dyrke sine egne 
grøntsager er en langsom proces, men det er netop dét tempo han drømmer om. Det 
langsomme tempo står i kontrast til Klaus’ opfattelse af  byen, hvor han mener at han 
kommer til at vælge de hurtige løsninger, fordi der er så mange muligheder. Her forfalder 
han til take-away og impulskøb, selvom han helst grundigt ville overveje og forberede 
sine måltider (Klaus: 00.47.36). Her kan drages paralleller til Rosas påstand om, at 
mennesket i nutidens samfund ”frivilligt” udfører nogle handlinger, som de egentlig ikke 
har lyst til, og således bliver fremmedgjort. I lyset af  Rosa kan man sige, at Klaus føler 
sig fremmedgjort overfor fødevarerne, da byens accelererende hastighed får ham til at 
købe take-away. Take-away bliver tillagt negativ værdi og er et symbol på det senmoderne 
samfunds forbrugerkultur og flygtighed.

Take-away blev også nævnt som et eksempel på byens hurtige livsførelse i samtalen med 
Andreas, og noget, han gerne ville bevæge sig væk fra, ved at dyrke sine egne afgrøder. 
Men Andreas’ ønske om slow living går udover hans egen livsverden, og han sætter det i 
perspektiv til, hvordan accelerationen har konsekvenser for miljøet. For at forklare nogle 
af  de værdier, han prøver at sætte ord på, nævner han en podcast med Simon Juul og 
Frank Erichsen. I podcasten fortæller de om deres nye fællesprojekt, en landbrugsskole, 
hvor de underviser i bæredygtighed, økologi og basalt håndværk (Andreas: 00.33.15). Man 
kan sige at de underviser i en slags back to basics livsførelse, og det er netop det, Andreas 
gerne vil praktisere. Han drømmer om en mere traditionel livsførelse, hvor han opdrætter 
og dyrker sit eget kød og grøntsager, fordi han mener at det er vigtigt at vide, hvor tingene 
kommer fra, for at vi mennesker kan respektere jorden. Det taler ind i tidsånden, hvor 
der er øget fokus på hvordan man kan mindske sit økologiske fodaftryk og leve mere 
bæredygtigt. Andreas tror dog, at de fleste mennesker er ligeglade:
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BYEN SOM HASTIGHED OG MOBILITET

Byens hurtige tempo forbindes dog også med en positiv forståelse af  byen som hastighed 
og mobilitet, som informanterne frygter at de kommer til at savne. Andreas nævner sin 
egen opvækst ude i en skov, og hvordan han brugte meget transporttid på at komme 
i skole og ud til sine venner, hvilket han husker som irriterende. Nu søger han selv ud 
af  byen, men er bekymret for at hans egne børn vil komme til at stå i samme situation 
(Andreas: 00.00.56). I relation hertil fremhæver Alexandra cyklen som transportmiddel, 
som en positiv egenskab ved København. Hun forbinder København med mobilitet og 
fleksibilitet, og nævner hvordan hun nemt og hurtigt kan komme rundt i byen ved hjælp af  
sin cykel – mobilitet er med andre ord associeret med frihed. I samme ombæring nævner 
Alexandra at hun ikke vil flytte for langt væk fra København, da hun gerne vil undgå 
at bruge for meget tid på at pendle til sit arbejde, som hun regner med vil blive inde i 
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Andreas refererer meget direkte til fortællingen om hastighed og konkurrencesamfundet, 
og hans trang til at flytte ud af  byen er altså præget af  drømmen om at slippe væk fra det 
senmoderne samfunds acceleration og leve mere bæredygtigt, både for sin egen og for 
verdens skyld. Landet og egenproduktion bliver tillagt værdi som en mere autentisk og 
”bedre” måde at leve på. Også Henrik har en drøm om at være selvforsynende, med en 
vision om at behandle jorden bedre end de konventionelle landbrug (Henrik: 00.28.29).

Jeg finder det også relevant at trække tråde tilbage til Rosas teori om teknologisk acceleration. 
Ifølge Rosa er nutidens produkter ikke brugervenlige, hvorfor det moderne menneske har 
mistet muligheden for at reparere sine ting, hvilket har medført fremmedgørelse og en 
brug-og-smid-væk kultur. Dette perspektiv taler blandt andet ind i Klaus’ drøm om at leve 
livet i et andet tempo. Klaus søger at bevæge sig væk fra forbrugerkulturen, hvilket han 
allerede gør i høj grad idag. Han viser mig et billede af  et plankebord han selv har bygget 
(Se side 35) og forklarer: ”Vi vil gerne have vores pæne hjem og så fylder vi det med noget ragelse 

af noget håndværk, men vi er så stolte af vores plankebord, fordi vi selv har et tilhørsforhold til ting 

vi laver ikk” (Klaus: 00.34.35). Det betyder altså noget for Klaus at han har et personligt 
forhold til sine ting, hvilket han får ved selv at bygge og reparere. Han drømmer om, at 
det er noget han kan gøre i endnu højere grad, hvis han bor på landet, fordi han på landet 
kan have plads til at opbevare ting, han senere kan genbruge: ”I København smider vi jo 

sindssygt mange gode ting ud og det ved folk også godt, men hvor fanden skal vi opbevare det, 

fordi kvadratmeteren er for dyr til bare at opbevare nogle ting som måske skal bruges ikk” (Klaus: 
00.32.07). Københavns dyre boligpriser bærer altså en del af  skylden for, at Klaus ikke 
kan få frihed til at udleve sine drømme.
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REFLEKSIONER

I dette analyseafsnit har jeg vist, hvordan der blandt informanterne hersker en forståelse 
af  geografiske forskelle i tempo mellem by og land, og en iboende splittelse i forbindelse 
med værdsættelsen heraf.

Byen forbindes på den ene side positivt med egenskaber som mobilitet og fleksibilitet, 
men samtidig forbinder informanterne byen med negative accelerationskonsekvenser, 
herunder følelsen af  stress, forbrug og fremmedgørelse. Københavns muligheder og take-
away bliver et symbol på det hurtige og uautentiske, som de gerne vil bevæge sig væk fra.
Der drømmes om at der på landet eksisterer et roligere og langsommere tempo, i kraft af  
simplicitet, nærhed til naturen og mulighed for at dyrke sine egne fødevarer. Landet er det 
mere ægte, autentiske – den solide og rustikke leverpostejsmad værdsættes over take-away. 
De forestiller sig at opnå en følelse af  at få mere tid, eller at tiden vil blive brugt bedre, hvis 
de bor på landet. Landet bliver et medium, der kan frigøre dem fra alt det byen presser 
dem til ufrivilligt at gøre og føle, og de kan i stedet i højere grad blive herre over deres eget 
liv. Dog frygter de at komme til at savne byens mobilitet og det spontane, som giver dem 
en følelse af  frihed.

Der eksisterer altså et paradoks mellem på den ene side at drømme om det rolige liv på 
landet, og en frygt for at savne den spontanitet og mobilitet som de værdsætter ved byen. 
Det dikotomiske forestillinger om by og land er tydeligere i forståelsen af  tempo, end 
det eksempelvis var med fællesskab, hvor det var lettere for informanterne at praktisere 
fællesskabsdrømmene i nuet. Det synes sværere for informanterne at opnå følelsen af  
mere tid inde i København, hvilket kan have noget at gøre med, at livstempoet er så svært 
målbart, som det også blev beskrevet af  Rosa. Tiden kan reelt ikke gå hurtigere eller 
langsommere, men det er en subjektiv følelse. På trods af  at informanterne måske flytter 
til landet og bruger mere tid på transport og diverse gøremål, kan de formentlig godt 
opnå en følelse af  at få mere tid. Man kan sige, at det gode liv og forestillingerne herom 
er betinget af  tidsanskuelser.

København (Alexandra: 00.13.20). Graden af  mobilitet bliver således afgørende for, hvor 
Alexandra vil bosætte sig, og man kan derfor sige, at mobilitet også begrænser friheden. 
Som det fremgår er byens hastighed forbundet med ambivalenser.
Selvom informanterne på en måde gerne vil slippe væk fra Københavns hurtige livsstil, er 
det også noget af  det de frygter, at de kommer til at savne.
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NATUR

Det sidste tema jeg har valgt at berøre i denne analysedel, er naturens betydning for 
informanternes udflytterdrømme. At komme tættere på naturen er en stor del af  drømmen 
om at flytte på landet, og der italesættes drømme om egen have, jord man kan dyrke, samt 
et ønske om at kunne træde ud i naturen fra huset, og således være direkte forbundet med 
skov eller vand. Som Andreas udtaler om drømmen om natur: ”(…) at have den omkring sig, 

at den bliver en del af ens hverdag, og derigennem bruge den til at muligt.” (Andreas: 00.25.06). 
Da jeg møder Andreas er han netop vendt hjem fra spejderlejr, hvilket er en måde for 
ham at bruge naturen til noget. Han fortæller, hvordan han efter spejderlejren føler sig 
”tanket op” – tanket op med gode oplevelser og frisk natur. Følelsen af  at naturen lader én 
op med energi, står i kontrast til at byen skulle give følelsen af  stress og således udmattelse. 
I de foregående analyseafsnit er naturens betydning også blevet berørt, da drømmen 
om dyrkning af  egne grøntsager og mere tid i naturen, fremstod centralt i forbindelse 
med informanters forståelse af  tid og tempo. En anden tidsmæssig problemstilling, der er 
relateret til Rosa, blev italesat af  Alexandra: at tingene ikke længere har ”sin tid”:

Alexandra drømmer altså om at være mere i forbindelse med tidens gang og hun tror 
at det vil være lettere, hvis hun bor på landet, hvor hun kan være mere i kontakt med 
naturen, og således bedre mærke årstiderne. Ved eksempelvis kun at spise jordbær når det 
er sæson i Danmark, stiller man nogle tidslige begrænsninger for sig selv, som kan siges 

”(…) du kan jo få jordbær hele året, altså det er jo ikke en sæsonvare længere. 

Jeg kan virkelig godt, nu også der i Københavns Fødevarefællesskab, der får 

man jo kun sæsonens grønt fordi det er lokalproduceret frugt og grønt, og det 

er jo virkelig fedt det der, man mærker årstiderne på en anden måde, det gør 

man jo også når man er tættere på naturen så mærker man årstiden, i forhold 

til hvis man er indenfor det meste af tiden, så, man har ikke rigtig tid til at 

mærke årstiderne. Statens Museum for Kunst er der hele året, altså kaffebaren 

nede på hjørnet er der hele året, hvorimod hvis du er mere sådan at det er lidt 

langsommere og du altså hvis du har en have og når du går ude i skoven, du 

ser jo virkelig når efteråret det kommer, og du ser når det første forår kommer 

og der kommer små spirer op af jorden, og det er jo sådan en helt vildt roman-

tisk tankegang ikke (…)”

(Alexandra: 00.41.12)
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DEN ”RIGTIGE” NATUR

Alexandra italesætter en forståelse af, at det hele er ”lidt mildere inde i byen” end på landet 
(Alexandra: 00.43.03). Også i mødet med Andreas, blev der italesat en forståelse af  at 
naturen i København ikke er lige så vild, som på landet. Vi mødtes for at gå en tur i 
Søndermarken, Frederiksberg, da Andreas’ drøm handler om at kommet tættere på 
naturen, og Søndermarken var ifølge Andreas det mest ”naturagtige”-sted, der findes 
i København. Men alligevel er Søndermarken ikke ”rigtig” natur, det er for kunstigt, 
som Andreas sagde, da vi gik rundt på de anlagte stier (Andreas: 00.25.01). Det taler 
ind i en forståelse af  landets natur som vild og utæmmet, og byen som civilisation og 
kultur. Jeg finder det paradoksalt at informanterne opfatter landet som mere naturlig og 
utæmmet natur, end de anlagte parker i København. Den natur informanterne længes 
efter, som eksempelvis kan ses på fotografierne af  marker og køer, er jo yderst kontrolleret. 
Markerne og dyrene anvendes til produktion, og er på sin vis meget unaturlige, regulerede 
og muligvis fyldt med sprøjtemidler. Men der eksisterer alligevel et stærkt romantiseret 
billede af  landets natur som mere autentisk og uberørt.

Informanterne er dog beviste om, at de også kan være i forbindelse med naturen inde i 
byen. Som tidligere nævnt ”dyrker” både Alexandra og Andreas naturen og årstiderne i 
form af  Københavns Fødevarefællesskab. I fødevarefællesskabet følger man årstiderne, 
da man kun får sæsonvarer, og det er samtidig en måde at leve mere bæredygtigt, i og 
med at man spiser lokalproducerede fremfor importerede fødevarer. Selvom Andreas 
ikke bruger naturen så meget som han gerne vil, praktiserer han allerede naturen en 
del i dag. Han er som tidligere nævnt spejder, har jagttegn, er medlem af  Københavns 
Fødevarefællesskab og klatrer. Når Andreas klatrer i Nørrebro klatrehal, er det for at træne 
op til at kunne klatre i naturen, og klatring er således en måde at ”bruge” naturen på, på 
naturens præmisser, som han sagde (Andreas: 01.05.39). Klaus føler heller ikke at han 
bruger naturen nok i sin hverdag, og sammenligner sit naturbrug med en forlystelse:

at minde om nogle mere traditionelle livsomstændigheder, som Alexandra forbinder med 
romantik. At sammenkoble romantik og natur, taler ind i 1800-tallets kulturstrømning, 
hvor naturen blev ophøjet og landidyllen billedliggjort.
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”der er masser af muligheder for parker og sådan noget i København og det er 

rigtig fint og vi gør det godt i forhold til mange andre steder, det er jo virkelig 

en luksus at ha’, men jeg ved ikke rigtig om jeg opfatter det som natur længe-

re, det bliver mere set som en forlystelse næsten ikk, man kan tage i Tivoli og 

man kan tage i park ikk, altså den ene er bare dyr og den anden er offentlig”

(Klaus: 01.17.45)

Heller ikke Klaus opfatter naturen i København som ”rigtig” natur, og der drømmes om 
at naturen kan blive en mere integreret del af  hverdagen hvis man bor på landet, fremfor 
en udflugt. Det står dog uklart, på hvilken måde at naturen kan blive en større del af  
hverdagen. 

DRØMMEN OM DYR

Samtlige informanter drømmer også om at have dyr. Det er noget af  det, der især er svært 
at praktisere inde i København, og ingen af  informanterne har dyr, hvor de bor i dag. 
Henrik vil gerne både have køer, får, geder og grise, men ikke nødvendigvis til slagtning. 
Især grisene vil han ikke slagte: ”Jeg synes de er lidt for søde” (Henrik: 01.27.19). Henrik 
siger dog også, at han er nødt til at blive lidt mere ”kold” hvis han gerne vil have dyr, 
for man kan jo eksempelvis ikke gå og navngive alle sine geder, hvis de skal slagtes på et 
tidspunkt. Generelt har informanterne en forståelse af  grise og køer som søde dyr, som 
de ikke vil slagte, og de betragter dem derfor ikke på samme måde, som de egentlig bliver 
anvendt på landet. Høns tillægges derimod ikke den samme værdi. Høns forekommer 
måske, i kraft af  deres størrelse, som et dyr, der er lettere at have med at gøre, og da 
høns lægger æg, har de også en ”funktion” uden at man behøver at slagte dem. Da jeg 
for eksempel spørger Andreas om han gerne vil have dyr, svarer han prompte: ”Høns. Ej 

jeg synes faktisk det kunne være lidt sjovt, men meget angstprovokerende at skulle ha sådan en 

ko. Og grise kunne også være så sjovt. Men igen, jeg ved simpelthen ikke hvordan man skal agere 

overfor dyrene” (Andreas: 00.52.30) Naturen fremstår igen som noget informanter ikke 
har kontrol over eller erfaring med, og derfor har en form for ærefrygt overfor. Dyrene er 
autentiske og utæmmede.
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”Vi er begge to vokset op i hus, måske er der bare et eller andet med at man 

vil ikke give dem noget, som på en eller anden måde er dårligere, nu siger jeg 

dårligere, det er jo ikke fordi det er dårligere med lejlighed overhovedet, det er 

jo bare noget andet, men det der med at man selv kan gå i skole for eksempel, 

eller selv løbe rundt ude på vejen eller sådan du kan være lidt mere dig selv. 

Jeg tror ikke rigtig børn i byen er sådan overladt til sig selv på helt samme 

måde som man kan være ude på landet” 

(Alexandra: 00.25.01)

”(…) vi er blevet tvunget til at tænke over den i og med også at vi begynder 

at snakke lidt om børn, og mere etablering og sådan noget, fordi at vi har det 

begge to som om at, altså selvom vi bor sammen og vi har fast arbejde begge 

to så er vi stadig væk i bare en midlertidig periode føler vi, vi er ikke plantede 

på nogle måder, og det søger vi”

(Klaus: 00.27.05)

LIVSCYKLUS

Også den menneskelige natur er på spil i drømmene. Informanterne står et sted i deres liv, 
hvor børn er kommet indenfor rækkevidde, med undtagelse af  Alexandra, der for nylig er 
blevet mor. Der virker til at være noget livscyklisk forbundet med drømmen om at flytte på 
landet. Alexandra fortæller, at efter hun og hendes kæreste er blevet forældre, er drømmen 
kommet tættere på. Det skyldes især at de trækker på erfaring fra deres egen barndom, om 
hvordan de synes et barn bør vokse op:

Dette viser, hvordan drømmen er influeret af  fortiden, og at der er en drøm om frihed 
forbundet med at lade børnene vokse op ude på landet. Klaus drømmer om at han og hans 
kæreste snart får børn, og han vil også gerne give dem en opvækst udenfor byen, hvorfor 
udflytterdrømmen er kommet tættere på at blive realiseret. Han drømmer endvidere om, 
at børn og familieliv vil betyde, at han kan være mere til stede i nuet. Fordi man ikke kan 
flygte væk, men er nødt til at lægge sit fokus i hjemmet og de nære relationer (Bilag 1 s. 
7). Dette leder tilbage til drømmen om et andet tempo, og drømmen om fællesskab. Som 
Klaus siger, da jeg spørger ind til hvordan udflytterdrømmen er blevet til:

UDFLYTTERDRØMMENE - DEL 1



6968

På trods af  fast bolig og job, føler Klaus og hans kæreste at de befinder sig i en midlertidig 
periode af  deres liv, og børn og gode rammer er en måde at blive mere etableret på. 
Samtidig vil de også gerne have deres forældre mere på besøg når de får børn, hvorfor de 
også gerne vil flytte lidt tættere på Fyn og Jylland (Klaus: 01.26.01).

REFLEKSIONER

Som det fremgår af  dette analyseafsnit, er natur en stor del af  informanternes 
udflytterdrømme. De drømmer om at naturen kan blive en større og mere integreret 
del af  deres hverdag, i modsætning til i dag, hvor det bliver en begivenhed at være ude i 
naturen. Endvidere vil de også gerne mærke den ”rigtige” natur. Selvom de ved, at der 
findes grønne muligheder i København, ser de det ikke som den natur de drømmer om, 
hvilket er paradoksalt, da landets marker er mindst lige så kontrollerede som Københavns 
parker. Men de har et idealiseret blik på landets natur. Dyr anskues ikke som produktion 
af  kød, men snarere som noget, der er sødt og kunne være sjovt at have. Der eksisterer 
en forståelse af  landet som autentisk og utæmmet natur, og København som mild og 
kontrolleret.
Informanterne er dog allerede i kontakt med naturen på forskellige måder i byen, enten 
i form at Københavns Fødevarefællesskab, hvor informanterne Alexandra og Andreas 
spiser sæsonvare, eller i form af  klatrehallen, som både Klaus, Andreas og Henrik benytter. 
De ser klatring som en måde at træne op til at ”bruge” naturen på. De praktiserer og 
performer derfor allerede drømmen om natur selvom de bor inde i byen, og de dikotomiske 
forestillinger om by og land udfordres igen, da informanterne skaber deres egne hybrider.

Drømmene er endvidere forbundet med noget livcyklisk. De står alle et sted i livet, hvor 
børn er kommet tættere på, og de vil gerne give deres børn en opvækst med hus og have. 
De har en forståelse af, at børn kan få mere frihed på landet end inde i byen, og at bo 
i hus med have tillægges en forståelse som den gode opvækst. De er alle selv opvokset 
med hus og have, og det bliver her tydeligt, at deres drømme om fremtiden er formet af  
deres egne erindringer om fortiden. Samtidig har det også fået større betydning at komme 
tættere på deres egne forældre. Hvad der ikke af  informanterne bliver nævnt direkte, er 
deres egen alderdom. Såfremt informanterne flytter til landet og bliver gamle, vil deres 
aldring muligvis få betydning for bosætningen senere i livet – når kroppen bliver gammel 
og mister kræfterne til at passe jord, dyr og et stort hus, vil de måske vende blikket tilbage 
mod byens komfort – men dette kan man selvfølgelig kun gisne om.
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LAND-BY DIKOTOMI

ANALYSEDEL 1: DELKONKLUSION

I denne analysedel er drømmene konstrueret som dikotomier, da der i informanternes 
oplevelse af  by og land er klare forskelle imellem fænomenerne. De drømmer om at flytte 
væk fra byen, fordi de søger nogle egenskaber som de forbinder med landet, herunder 
nære og forpligtende fællesskaber, mere tid, et langsommere tempo, samt naturen og at 
være i kontakt med årstiderne. Man fristes til at se informanternes forståelse af  by og 
land ud fra et samfundstype perspektiv. De egenskaber, der tillægges byen, bruges typisk 
til at definere det senmoderne samfund, som det beskrives af  Rosa, hvor deres forståelse 
af  landet på den anden side kan siges at minde om det mere traditionelle samfund. 
Informanterne drømmer således om at kunne frigøre sig fra det senmoderne samfunds 
acceleration, ved at flytte på landet. I drømmenes perspektiv bliver det urbane liv på mange 
måde præsenteret som meningsudtømt – fællesskaberne er ikke nære nok, maden er ikke 
autentisk nok, naturen er ikke utæmmet nok. Tiden føles spildt på forbrug, og ubetydelige 
praksisser. På landet bliver tiden ikke spildt, men brugt på vigtigere og essentielle ting. Her 
kan man dyrke sine egne fødevarer, og det relationelle bliver mere meningsfuldt, fordi 
man er sammen i nære fællesskaber. Den forestillede land-by-dikotomi, har jeg forsøgt at 
visualisere i Diagram 1 (Se side 70).

Som diagrammet illustrerer, er der både fordele og ulemper forbundet med fænomenerne 
by og land, men der er også en iboende splittelse i informanternes drømme. Hvad der 
nogle gange forbindes med noget negativt, omtales andre gange positivt. Byens hastighed 
er eksempelvis negativt forbundet med flygtigt og uforpligtende samvær, stress og mangel 
på tid, men positivt associeret med fleksibilitet, spontanitet og mobilitet. Det handler altså 
om, i hvilket perspektiv man ser det.
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UDFLYTTERDRØMMENE - DEL 1



71

LAND OG BY SOM KONSTRUEREDE HYBRIDER

Hvad jeg imidlertid finder interessant er, at det viser sig, at informanternes dualistiske 
forståelse af  by og land bliver udfordret, når man ser på, hvordan de praktiserer livet i 
byen. Her performer de nemlig allerede deres drømme og meget af  det, de forbinder med 
livet på landet. Især hvad angår fællesskab og natur bliver dikotomierne udfordret, da 
informanterne allerede performer deres udflytterdrømme inde i byen, og således skabes 
deres egne hybrider. Eksempelvis praktiseres årstiderne og naturen gennem Københavns 
Fødevarefællesskab og klatreklubben, og det er ligeledes her, informanterne dyrker de 
nære og mere forpligtende fællesskaber. Også Alexandras æblecider-brygning anskues 
som et specifik ”landligt” element, men som hun allerede praktiserer i byen. Det er i 
informanternes forståelse af  tempo, at man finder de tydeligste forskelle mellem by og 
land, og livstempoet fremkommer som noget, der kun kan ændres, hvis informanterne 
flytter væk fra København. Det er dog også det mest komplekse tema, da det i høj grad 
handler om følelsen og oplevelsen af  tid, fremfor hvor lidt eller meget tid der reelt bliver 
brugt. Men der er ikke kun tale om mentale forskelle mellem land og by – informanterne vil 
selvfølgelig blive mødt af  nogle reelle forskelle, såfremt de flytter fra København til landet. 
Som informanterne selv kommer ind på, vil der givetvis være færre indkøbsmuligheder 
end inde i byen, hvilket måske kan give dem en følelse af  at skulle planlægge deres indkøb 
mere, og undgå at købe take-away. Samtidig vil de formentlig komme til at bruge mere tid 
på transport, såfremt de skal pendle til København for at tage på arbejde. Men på trods 
af  at de kommer til at bruge mere tid, er det muligt, at det vil føles som om de får mere 
tid, da det er et valg de selv har taget, og det kan give dem den ro og stabilitet de søger.

Selvom informanterne drømmer om at flytte væk fra landets hastighed og tættere på 
naturens ro og natur, er der også elementer fra deres liv i København, som informanterne 
formentlig vil tage med sig til landet. Dette kan ses, da det er vigtigt for informanterne 
enten at bo sammen med deres gode venner fra København eller i bofællesskab med 
andre, der deler de samme værdier som dem selv – selvom det fremkommer vagt, hvilke 
værdier det handler om. Informanterne vil således tage deres holdninger og interesser fra 
byen med sig til landet, og vil formentlig fortsætte med at praktisere disse i det nye sted, 
sammen med andre tilflyttere. Således konstruerer informanterne by såvel som land, med 
de elementer de foretrækker. Diagram 1 bliver derfor udtryk for en forsimplet adskillelse 
af  fænomenerne by og land, og i stedet bør fænomenerne anskues som konstruerede 
hybrider – man kan performe det landlige i byen, såvel som man kan performe det urbane 
på landet.
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Denne analysedels udfordring er, at den ikke tager højde for de subjektive, rumlige og 
kropslige aspekter. Den kommer derfor til at fastholde en tankegang om drømmene 
som dikotomisk konstruerede. For at være reel overfor drømmenes særegenhed og forstå 
den fulde kompleksitet, må jeg derfor bryde med denne tilgang, og supplere med en 
analysetilgang, der kan gøre op med forståelsen af  by og land som absolutte enheder, og i 
stedet fremhæve drømmenes subjektivitet og den kropslige erfaring.
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ANALYSEDEL 2: DRØMMELANDSKABER

Denne analysedel har jeg valgt at kalde for Drømmelandskaber. Dette fordi informanterne 
og jeg skaber deres drømme, når vi gennem praksis og performance udforsker de rum 
eller landskaber vi befinder os i. Det er en performativ analyse, da den består af  tre 
subjektivistiske fortællinger, som både kan stå alene som repræsentative værker, men som 
samtidig fungerer som analytiske redskaber, hvor de erfarede situationer fortolkes og 
tillægges mening. Fortællingerne markerer et analytisk skifte, der har til formål at udfordre 
foregående analysedels dikotomiske fremstilling af  drømmene og forståelse af  land og by, 
og i stedet fremhæve hvordan fænomenerne processuelt bliver konstrueret og performet 
kropsligt, rumligt og individuelt. Der er med andre ord fokus på den situerede viden. 
Den første fortælling udspiller sig som en ”roadmovie”. Roadmoviegenren er kendetegnet 
ved at udspille sig som en rejse ud i landskabet, hvor en stor del af  handlingen foregår i 
bil eller på motorcykel på landevejen, ofte i søgen efter frihed. I denne roadmovie kører 
Henrik og jeg ud i det ukendte landskab, Møn, for at udforske hans drømme og længsel 
efter livet på landet. I den anden fortælling tager jeg toget til Sønderborg, for at besøge 
Lene og hendes forældre i den lille landsby Kegnæs på Sydals. Her erfares landlivet på 
nært hold, når vi i forældrenes landsted klapper får, drikker hjemmeproduceret rødvin 
og spiser frikadeller og kartofler. Den sidste fortælling foregår i et motorcykelværksted i 
Københavns Nordhavn, hvor jeg drikker kaffe og lommefilosoferer med do-it-yourself  
entusiasten Klaus. De tre fortællinger suppleres med analytiske kommentarer, for at 
fremhæve nogle væsentlige pointer.
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1. FORTÆLLING: 

HENRIK OG ROADTRIP TIL MØN

Klokken er 13.30 og jeg står ved siden af en lille rød Skoda på Asminderødgade på Nørrebro. 

Jeg venter på Henrik, som jeg har mødt en enkelt gang gennem min gode veninde. Den 

røde Skoda har jeg lejet gennem det deleøkonomiske system Gomore, fordi det er billigt 

og bæredygtigt, og bilen skal bruges til at køre Henrik og mig til Møn. Selvom vi ikke rigtig 

ved noget om hinanden, kender jeg både hans adresse, CPR- og kørekort-nummer. Da jeg 

ikke selv har et kørekort, blev jeg nemlig nødt til at leje bilen i Henriks navn, så han har 

sendt mig kopier af alt fra sygesikringsbevis til kørekort. Heldigt, at han havde tillid til mig, 

tænker jeg. Vi skal til Møn fordi Henrik drømmer om at flytte derned, så jeg har spurgt om 

han vil køre en tur derned sammen med mig, og udforske, hvad drømmen handler om. Jeg 

er spændt på, hvordan dagen forløber. Henrik er den første drømmer, jeg skal møde.

Da Henrik ankommer møder vi hinanden med et kram, og han siger, at han glæder sig til 

at komme afsted. Jeg er lettet over at stemningen er så afslappet fra starten. Henrik ryger 

en cigaret inden vi sætter os ind i bilen, og taster ”Stege” ind på GPS’en. Det tager cirka 

halvanden time at køre ned til Møn, hvilket er en ok pendler-afstand til København, mener 

Henrik. Personligt synes jeg, det er lidt langt. ”Tag afkørsel E47 / E57 mod Rødby” siger 

damen i GPS’en, og således kommer hun til at guide os hele vejen (Henrik: 00.00.30). 

Jeg spørger ind til, hvorfor afstanden til København er vigtig for Henrik, og han svarer, 

at det er fordi han muligvis kommer til at arbejde på universitetet i København når han 

er færdiguddannet, eller også kommer han til at arbejde som konsulent på konventionelt 

landbrug, hvor man også rejser meget (Henrik: 00.02.43). Vi kører altså en rute, som 

Henrik muligvis kommer til at køre mange gange i fremtiden. Belejligt at Henrik er en så 

god billist, tænker jeg, da vi suser afsted ud i det ukendte.

Mens vi kører ud af motorvejen spørger jeg ind til, hvorfor Henrik gerne vil flytte væk fra 

København og ned til Møn. Han har kun været på Møn en enkelt gang for lang tid siden, 

men drømmen om at flytte på landet har han haft i et par år, og den er opstået sammen med 

en af hans bedste venner. De læser begge to naturressourcer på Københavns Universitet, 

og drømmer om at flytte ud på en fælles gård, hvor de kan dyrke afgrøder. I første omgang 

skal det bare være til eget forbrug, men på længere sigt vil de nok gerne kunne leve af at 

sælge deres afgrøder. Det kræver dog lang tids planlægning hvis man vil gøre det ordentligt, 

siger Henrik, så de er allerede i gang med at overveje hvilke grøntsager de skal dyrke. 

Det er de ”kedelige”, men praktiske ting, som Henrik kalder det; kål, roer og sådan nogle 

basisvarer, der holder længe (Henrik: 00.26.31). Henrik fortæller, at han med sit studie har 
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besøgt mange landbrug gennem tiden, og derfor har han lært, hvor meget dårligt landbrug 

der findes. Fordi Henrik hver dag bliver mindet om, hvor mange problemer der findes, har 

det skabt et ønske hos ham om at gøre det på en ”ordentlig” måde – dyrke et miljøvenligt 

landbrug (Henrik: 00.28.29). Men det er nu ikke kun fordi han har en landmandsdrøm i 

maven, at han gerne vil flytte til Møn. Det handler også om at komme væk fra København, 

og helst inden han fylder 30. Det skyldes blandt andet, at livet i København stresser ham:

Henrik har altså en drøm om, at han kan undslippe stresset, ved at flytte ud på landet og 

væk fra København. Som han siger, så har han ikke særlig travlt lige for tiden, men han føler 

sig alligevel stresset, alene på grund af bylivet og at cykle rundt på Nørrebro. Han mener 

desuden at folk i København ikke er særligt venlige, og at de bare kører deres eget show. 

Ude i lokalsamfundene er der en anden venlighed, siger han, da vi kører igennem en lille 

landsby på Sydsjælland. Henrik er selv opvokset i Hellerup, som er tæt ved København, 

og jeg spørger ind til om han gennem sin opvækst i Hellerup oplevede den lokalsamfunds-

følelse han drømmer om:

”Henrik: Jeg tror at sådan en ting ved at bo i København, og især på Nørrebro, 

det er at folk de har generelt meget travlt, og den der sådan travlhed og stress, 

det smitter bare meget hurtigt

Maria: Men du tror ikke du ville have travlt hvis du både skulle arbejde inde i 

København og ha to børn og være selvforsynende?

Henrik: Joo, det er måske rigtigt, men det er sådan lidt en anden form for 

stress tror jeg, fordi så har man bare stress over at man skal mange ting, eller 

man ligesom skal nå noget, hvor at det er sådan lidt mere passivt aggressivt 

inde midt i byen, synes jeg. Hvor folk de bliver sure over man.. det ved jeg 

ikke, cykler dårligt eller sådan noget, som er sådan fuldstændig ligegyldigt.”

(Henrik: 00.44.30)

”Men nu vil jeg så også sige at Hellerup er lidt specielt ikk, fordi det er meget 

et sted hvor folk er meget egocentreret og kun går op i hvor de går i skole hen-

ne og hvor mange penge deres forældre tjener og sådan noget. Jeg tror faktisk, 

måske stammer det også lidt fra at jeg gerne vil væk fra alt det der. Jeg hader 

penge helt vildt meget. Og når jeg ligesom har boet der i, 16 år, hvad ved jeg, 

og bare skulle høre på alle de der folk hele tiden (…)”

(Henrik: 00.58.51)
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Henriks beskrivelse lyder næsten som taget direkte ud af 2900 Happiness, tv-serien om 

Hellerups smukke, rige og overfladiske overklasse. Drømmen om at flytte ud på landet 

handler altså også om nogle værdimæssige overbevisninger, og om at flytte ud til noget 

mere ”sundt”, som Henrik kalder det. Jeg tænker over om han har ret i, at folk på landet 

har sundere værdier og er mere flinke end i byen, og om man per automatik bliver mindre 

stresset af at bo på landet. Men hvorfor lige Møn, spørger jeg – hvad er der særligt ved netop 

dette sted, fremfor eksempelvis Køge, som Henrik også har overvejet at flytte til:

Henrik forbinder altså Møn med et bedre lokalmiljø end eksempelvis Køge, og det lader 

også til, at han differentierer mellem forskellige måder at bo på landet. Kommentaren om 

scootere får mig til at tænke tilbage på dengang jeg som 13-årig tog til halbal og sad bag 

på min teenagekærestes røde Puch maxi når vi kørte mellem Skårup og Svendborg, som 

var vi snydt ud af næsen på Polle Fiction. Det er i hvert fald ikke dét, Henrik drømmer om. 

I dag er den røde Puch maxi blevet opgraderet til en rød Skoda – som kører overraskende 

godt – og da vi ser broen til Møn, taler vi om, hvor hurtigt turen er gået. Vi har ikke rigtig 

nogen plan for, hvad vi nu skal se eller gøre på Møn, men taster ”Busene” ind på GPS’en 

(Henrik: 01.14.45). Busene er en landsby tæt ved Møns Klint, hvor Henrik kender en, der 

bor. Henrik har ikke selv været der, men har fået fortalt, at der er virkelig flot og hyggeligt. 

Det er cirka 26 minutters kørsel herfra. Da vi kort efter kommer forbi en strålende grøn 

roemark, kører Henrik ind til siden for at stoppe op og ryge – der er hyggeligt her, siger han, 

og det er længe siden han har røget nu. Hvis Henrik flytter på landet vil han begynde at 

ryge pibe i stedet for cigaretter. Pibe smager bedre, men det ser dumt ud at ryge pibe inde 

i København, siger han (Henrik: 01.29.32). Det giver jeg ham sådan set ret i, men tænker 

”Henrik: Jeg tror, det kommer lidt af tre forskellige ting. Det er lidt i sammen-

ligning med Køge også, fordi, det er en lille smule dyrere, og jeg synes ikke det 

er det fedeste sådan lokalsamfund

Maria: Altså Køge?

Henrik: Ja. Jeg kan godt se det for mig, at om 20-25 år så ræser min søn 

rundt med en eller anden scooter sammen med en eller anden nederen dreng 

inde i byen eller sådan noget ikk. Hvad var det tredje nu, nårh jo, så synes jeg 

bare også at en af de fede ting ved at bo ude på landet er, især på Møn også, 

at der er bare så flot. Altså kæmpe skove og bakker og det er langt hen af ve-

jen også noget af det der trækker mest, at være et sted hvor du kan kigge ud, 

uden at se et kæmpe hospital eller sådan noget”

(Henrik: 00.42.06)
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alligevel at det er sjovt, hvis der findes forskellige kodekser for, hvordan man bør se ud og 

opføre sig, alt efter om man bor i by eller på land. Jeg skal tisse og har lyst til kaffe, så vi 

kører hurtigt videre i retning mod Busene.

Vi kører rundt og leder efter en café, men det er svært at finde andet end Bed & Breakfasts. 

Da vi kører forbi et skilt der peger mod ”Klintholm Havn” med et restaurant-logo på, kører 

vi ned til havnen i håb om at finde en café. Da vi ankommer, ler vi lidt af udvalget: vi 

kan vælge imellem en italiensk familierestaurant eller noget der hedder Hyttefadet, som 

ligner en smørrebrødsrestaurant. Dén tager vi (Henrik: 01.40.12). Da vi kommer ind i den 

beskedent indrettede restaurant, er vi de eneste gæster, udover en amerikansk familie, 

der spiser fiskefilet og pommes frites. Her er ret stille, udover familiens småsnak og lyden 

af klirrende tallerkener fra køkkenet. Man bestiller ved kassen, og vi går op og bestiller to 

kopper kaffe:

Kaffen kommer fra en kaffeautomat, og det er faktisk en lidt kulturchokerende oplevelse for 

mig, at jeg ikke kan få frisk mælk til min kaffe. Jeg kommer til at føle mig som en ”outsider” 

fra København. Jeg spørger Henrik, hvad han synes om stedet, hvortil han svarer at det er 

meget hyggeligt, men også lidt kikset (Henrik: 01.49.53). Vi har det vist på samme måde. 

Vi snakker om, at Henrik nok ikke ville gå ud at spise så tit, hvis han boede på Møn, og 

nok ville tage ind til København for at gøre det i stedet. Henrik fortæller, at han derudover 

ikke ville savne København så meget. Han bruger mest byen til at gå i klatrehal og se sine 

venner, og hvis han flytter herned, vil han som noget af det første bygge sin egen klatrevæg. 

Vennerne er han sikker på, at han nok skal holde kontakt med, da de er meget tætte.

Da vi har drukket vores kaffe færdig kører vi videre mod landsbyen Busene. Jeg siger til 

Henrik, at han bare skal stoppe bilen, hvis vi kommer forbi noget, han synes er fint. Da vi 

kører igennem den bakkede landsby Mandemarkene, snakker vi om, hvor hyggeligt der er 

med de stråtækte huse. Vi kommer forbi en mark med køer på, og Henrik stopper bilen så 

”Servitricen: Skal det være en almindelig kop kaffe eller cappuchino eller 

espresso eller caffé latte..

Maria: Bare almindelig, med mælk til mig.

Servitricen: Ja, men jeg har sådan en mælkebrik så, de står henne på bordet.

Maria: Nårh okay, så vil jeg.,. kan man ikke bare få noget almindelig mælk i?

Servitricen: Nej.

Maria: Okay, jamen så bliver det bare sådan”

(Henrik: 01.14.51)
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vi kan gå en tur. Det åbne landskab er vildt smukt, synes han. Jeg giver ham mit kamera 

i hånden, så han kan tage nogle billeder, og jeg forklarer ham, at det er fordi jeg gerne vil 

se Møn gennem hans øjne (Henrik: 02.17.42). Først åbner vi lågen ind til marken for at 

snakke med køerne, men interessen er ikke gengældt (Henrik: 02.19.21). Bagefter går vi 

op af en bakke til venstre for, som viser sig at være et naturreservat. Bakken er beplantet 

og fyldt af de smukkeste røde, gule og orange farver. Det er overskyet i dag, men det får 

næsten de røde farver til at træde endnu mere frem. Det er skønt at komme ud af bilen og 

få lidt luft, selvom det er køligt.

På bakken står der en lille kalv indhegnet, som Henrik går hen til. ”Hej lille ven. Vil du sige 

hej” (Henrik: 02.26.11) siger han til den. Den er heller ikke særligt interesseret i os. Den 

svarer ”muuuh” og vi tolker det som om, at vi skal gå væk fra den. Henrik har ellers fortalt at 

han elsker køer, ja dyr i det hele taget, og han har en idé om, at han kan blive bedste venner 

med en ko, hvis han altså havde én: ”De er fandme søde. Der er sådan et eller andet kæmpe 

stor hund over det, på en eller anden måde” (Henrik: 01.22.13). At have dyr er en stor del af 

hans udflytterdrøm, og det er også noget af det, som gør det så svært at udleve inde i byen. 

Han vil ikke nødvendigvis have dyr til slagtning, men vil gerne have en malkeko, geder, får, 

høns og en hel masse katte. Vi går længere op af bakken, så langt vi kan komme. Heroppe 

kan vi se vandet på den anden side af markerne. Vi taler om, hvor smukt her er på denne 

årstid, og at det næsten minder om et landskab fra Tolkiens univers. Henrik tager også et 

billede med sin telefon til sin Instagram profil. ”Hvis du kigger på min Instagram vil du se at 

jeg elsker natur”, siger han (Henrik: 02.32.33). Da vi går ned af bakken igen, kommer vi 

forbi en bænk med et citat fra Danmarks nationalsang af Adam Oehlenschlæger, og her er 

det mig, der tager et billede, fordi jeg synes det er så rammende: ”Det land endnu er skønt” 

(Henrik: 02.35.39.

Vi sætter os tilbage i bilen for at køre det sidste stræk til Busene. Vi er ikke langt derfra nu, 

og jeg spørger Henrik, om vi ikke skal prøve at finde den type hus, han drømmer om at bo 

i (Henrik: 02.49.06). Først kommer vi forbi nogle store og flotte huse, men de er lidt for 

pæne og ordentlige, synes Henrik: ”(…) det tog lidt af charmen at det var så stilet” (Henrik: 

2.49.40). Da vi senere kommer forbi en ældre, hvidkalket bindingsværksgård med stråtag, 

stopper han bilen. Det er præcis sådan her, han drømmer om at bo (Henrik: 02.50.10). 

Vi stiger ud og bliver mødt af en lille kat, der heldigvis er mere interesseret i at snakke 

end køerne vi så ude på marken. Henrik vil gerne bo i en firelænget gård som denne her, 

fordi der er plads til at man kan bo 2-3 familier sammen, så man kan gøre det til et fælles 

projekt. Børnene kan løbe rundt og lege med hinanden, mens forældre kan være fælles 

om at passe jorden og gården. Det vil også gøre det mindre hårdt og stressende, siger han. 

UDFLYTTERDRØMMENE - DEL 2



81

UDFLYTTERDRØMMENE - DEL 2

HENRIKS DRØMMEGÅRD PÅ MØN

HENRIKS FOTO AF KALV PÅ MØN



8382

Det er dog ikke hvem som helst han vil bo med, det er vigtigt, at det er nogle af hans gode 

venner. Vi stikker hovedet ind i den brostensbelagte gård, og ser, at her både er et værksted, 

en stor have og masser af land til.  Det er helt perfekt, siger Henrik. Et øjeblik føler jeg, at 

vi står midt i kulisserne fra en Morten Korch film, men illusionen ophører, da vi lidt efter 

går tilbage til bilen, starter motoren og vender snuden hjemad mod København. Det bliver 

snart mørkt.

På vej hjem spørger jeg Henrik, om han ser tv-programmet Bonderøven, og han svarer, at 

det er hans yndlingsprogram. Jeg spørger, hvorfor det er hans yndlingsprogram, og han 

forklarer: ”Fordi han har bare gjort alt det jeg har lyst til. Og så har han verdens sødeste kone” 

(Henrik: 03.02.10) – en kone er en af de ting Henrik selv mangler, for at kunne udleve 

landlivsdrømmen. Han vil gerne have en kæreste og en masse børn. Henrik tror desværre, 

at der er større chancer for at finde en kæreste inde i byen, så han er ikke helt klart til at 

flytte endnu. På den måde er det godt, at vi er på vej hjem til København.

REFLEKSIONER

I denne fortælling udforskede Henrik og jeg hans drøm ved at køre en tur til Møn. Den fysiske 
bevægelse foregik derfor primært via bil, hvor vi sansede de skiftende, omkringliggende 
omgivelser som et landskab, som hverken Henrik eller jeg havde et særligt forhold til, men 
hvor vi blev draget af  æstetikken. Da vi stoppede bilen ved Klintholm Havn, og gik ind 
på restauranten Hyttefadet, indgik vi som en del af  et rum, men følte os som outsidere, på 
grund af  manglende kendskab og forståelse. Vi havde vores kultur fra København med 
os, og værdisatte og fortolkede det vi mødte herefter. Restauranten og det, at man ikke 
kunne få frisk mælk, fandt vi kikset, ud fra vores medbragte kulturelle forståelse. Vi brugte 
vores sanser til at differentiere mellem ”dem” og os. Senere i fortællingen, da vi steg ud 
af  bilen og sansede og erfarede det bakkede naturreservat, blev de rumlige omgivelser 
igen anskuet som et landskab, men vi kunne ikke bare se det som natur – vi tillagde det 
mening ud fra den kultur vi på forhånd kendte, eksempelvis Tolkiens univers. Vi prøvede 
at blive en del af  naturen, ved eksempelvis at komme i kontakt med køerne, men naturen 
responderede ikke på forestillingerne om at man ”kan blive bedste venner med en ko”. Da 
Henrik tog et billede med sin telefon for at uploade det på sin Instagram-konto, forklarede 
han mig, at jeg vil forstå at han elsker natur, hvis jeg ser på hans profil. Selvom vi stod 
lige midt i naturen, refereredes der alligevel til et medie, hvor man iscenesætter sig selv, 
gennem smukificerede billeder og filtre. Som der i teoriafsnittet står skrevet om begrebet 
landskab: ”The visitor sees beauty, the inhabitant a place where he works and has his friends”. 
Henrik og jeg så landskaber, skønhed og søde køer, mens beboerne sandsynligvis ser kød, 
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roer, produktion og økonomi.

Jeg finder det endvidere interessant, at Henrik havde en klar drøm om, at han gerne ville 
flytte til Møn fremfor eksempelvis Køge. Der findes mange andre landlige steder i pendler-
afstand til København, men Henrik drømte at Møn ville være et særligt godt sted at bo. 
Han forestillede sig at folk havde sundere værdier, uden dog at blive mere konkret omkring 
hvilke værdier, der skulle findes på landet. Men samtidig med at han drømte om sundere 
værdier på landet, distancerede han sig også fra en særlig måde at bo på landet, som han 
forestillede sig eksisterer i Køge. Henrik frygtede, at hans søn ville begynde at køre på 
scooter, hvis han boede i Køge, og der differentieredes således mellem to forskellige måder 
at bo på landet. Den foretrukne måde blev associeret med tv-programmet Bonderøven, og 
havde en særlig æstetik med gamle bindingsværksgårde, mens den mindre attraktive måde 
kan forstås som Udkantsdanmark, scootere og ucharmerende boliger. Differentieringen 
mellem de to former for landliv, Møn og Køge, kan skyldes at Henriks forestillinger er 
influeret af  andre narrativer. Hans bekendte, der er bosat i landsbyen Busene på Møn, 
har formentlig påvirket hans positive opfattelse af  Møn. Det kan endvidere skyldes, at 
Møn på det seneste har gennemgået en udvikling, hvor øen brandes på dets stedslige 
kvaliteter, såsom den klare stjernehimmel, Møns Klint og den nyetablerede vandrerute 
”Camønoen” (Visitmoensklint.dk). En branding, som med globale referencer henvender 
sig til bysegmentet og som er blevet skabt af  urbane konsulentfirmaer og tegnestuer.
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2. FORTÆLLING: 

LENE & LANDSBYEN KEGNÆS

Det er en solrig oktober formiddag, og jeg skal med toget fra København til Sønderborg. Jeg 

har aldrig været på disse kanter før, så jeg er spændt og jeg glæder mig. Jeg skal ned at 

snakke med Lene, som jeg kender lidt fra studiet. Lene bor til daglig i Københavns Nordvest 

kvarter, men hun er i landsbyen Kegnæs på Sydals for at besøge sine forældre. Desuden 

drømmer Lene om på et tidspunkt at flytte herned og måske overtage sine forældres landsted, 

så da jeg for noget tid siden fortalte at jeg skulle skrive speciale om unge københavneres 

drømme om at flytte på landet, foreslog hun selv at stille op som informant. Nu tager jeg 

ned for at møde Lene på det sted, der repræsenterer hendes drømme.

Jeg sætter mig ind i toget og er forberedt på en 3,5 times lang togtur med croissanter og 

teorilæsning, men jeg har svært ved at koncentrere mig om min læsning. Toget luller mig 

halvt hen, og jeg kommer i stedet til at kigge ud af vinduet det meste af rejsen. Togets 

kupevindue indrammer det bakkede landskab, som belyses så fint af solen, mens toget 

passerer igennem Danmark. Det er et andet syn end jeg er vant til på den flade stenbro 

(Bilag 1: 11). Klokken er 13.20 da jeg ankommer til Sønderborg. Jeg er spændt på, hvad 

eftermiddagen bringer, og da jeg først skal med toget tilbage kl. 19.30, har vi mange timer 

sammen. Lene og hendes far kommer og henter mig ved stationen, men jeg er usikker på 

hvornår, så jeg går ind i Alsion mens jeg venter på dem. Alsion er en stor kulturinstitution 

med koncertsal, forskerpark og universitet under samme tag. Wauw, det havde jeg alligevel 

ikke forventet af Sønderjylland og Udkantsdanmark. Inde i kantinen ser jeg solen spejle 

sig i vandet, og jeg tænker, at Sønderborg lader til at være en virkelig fin by (Bilag 1: 12).

Kort efter vibrerer telefonen i min lomme, da Lene sender mig en sms om at hun og hendes 

far venter ude på parkeringspladsen. Jeg sætter mig ind i bilen, hilser på dem begge, og 

vi kører igennem Sønderborg med kurs mod Kegnæs. Undervejs giver jeg udtryk for at jeg 

synes Sønderborg er en flot by, men Lene fortæller, at det altså ikke er her hun vil flytte 

til. Lene er opvokset i Sønderborg, men har ikke så mange gode minder derfra – hendes 

familie flyttede fra Århus til Sønderborg da hun var 4 år gammel, men hun har altid følt 

sig anderledes (Lene 1: 00.27.39). Hun vil altså længere ud på landet, derud hvor vi 

kommer til om lidt. Efter en halv times kørsel ankommer vi til landstedet i Kegnæs, og 

straks som vi er stået ud af bilen, går Lenes far i gang med at vise mig rundt. Det er et 

helt fantastisk hus, siger jeg, og han fortæller begejstret, at det er en gammel skole, der 

er blevet renoveret. Lenes forældre har boet her de sidste otte år og er begyndt at dyrke 

vindruer, producere vin og anskaffet et par får, med henblik på slagtning – begge dele er dog 
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kun til husbehov og som hobby. Vi går ind i det rum, der tidligere fungerede som skolens 

klasselokale. Det er stort og lyst med store vinduer og højt til loftet. Det er her, der er frirum 

til at være kreativ, og Lenes far fortæller mig, at Lenes mor maler, mens han selv spiller 

kontrabas i Sønderjyllands symfoniorkester. Nogle gange bruger de også rummet til at holde 

jazzkoncerter. Jeg ser rundt på væggene, som er fyldt med moderens abstrakte og farverige 

billeder, og man kan næsten forestille sig jazzmusikken spille. Stedet summer af kreativitet.

 

Lene og jeg sætter os ind i stuen for at spise frokost. En dejlig, dyborange græskarsuppe i 

bedste efterårsstil, der varmer hele kroppen op. Fra stuen kan man se ud i haven, og Lene 

åbner havedøren for at lokke familiens fire løbeænder til, ved lyden af raslende tørfoder. 

Lene fortæller at hun har givet ænderne til sine forældre i gave, da de spiser sneglene 

ude fra vindruemarken. De ser virkelig spøjse ud, med deres lange halse og små vinger, 

der forhindrer dem i at flyve væk. Søde er de, men også ret dumme, forklarer Lene. De 

går altid på rad og række og har det med at falde over hinandens svømmefødder. Efter en 

hurtig frokost, foreslår Lene at vi tager overtøj på igen, og bevæger os ud på en lang gåtur i 

området. Klokken er allerede mange, og det bliver tidligt mørkt på denne tid af året. Lene 

hopper i et par praktiske gummistøvler, mens jeg selv kun har mine hvide sneakers med. 

Jeg glæder mig til at se området og høre lidt mere om, hvad det er Lene drømmer om, og 

hvad der gør netop dette sted så unikt for hende.

Da vi kommer ud af huset giver jeg Lene mit spejlreflekskamera i hånden, og beder hende 

om at tage billeder når vi støder på noget, der repræsenterer hendes udflytterdrøm. Vi 

passerer en lille gøende hund og dens ejer, hvilket får Lene til at fortælle, at hun har 

overvejet at købe en hund (Lene 1: 00.00.15). Hendes kæreste turnerer meget, så hun er 

ofte alene hjemme, og en hund kunne derfor være en måde at undgå ensomhed og samtidig 

være mere ude i naturen. Det er noget at det hun elsker allermest ved at være i Kegnæs – at 

hun er så meget udenfor. Hjemme i København er hun kun udenfor når hun skal fra A til 

B, eller hvis hun skal ud for at handle. Her i Kegnæs er man konstant omgivet af naturen, 

som Lene får det dejligt og roligt af at være ude i og betragte. Da vi på vej ned mod vandet 

ser et lille, vindblæst træ stå og flagre i horisonten, tager Lene det første billede – hun 

fortæller at hun altid tager et billede af netop dette træ, og ser årstiderne skifte i det (Lene 

1: 00.15.50). Vi går forbi træet og videre langs stranden med sand under fødderne og 

solen i øjnene, da Lene fortæller, at hun skal på weekendferie til Berlin i morgen, men at 

det egentlig er en meget mere anderledes og vild oplevelse for hende at komme en tur til 

naturskønne Kegnæs. Som hun siger minder storbyerne rundt om i verden mere og mere om 

hinanden, og livet i byen giver Lene en følelse af hele tiden at forbruge og at skulle fravælge 

ting, fremfor at vælge ting til. Der er så mange valg i København; selv når Lene skal ud at 
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handle, skal hun beslutte hvilket af de nærmeste fem indkøbsmuligheder hun skal gå i. I 

Kegnæs er det anderledes, forklarer Lene: ”(…)ej det er jo helt vildt så mange valg jeg skal tage 

i min hverdag, og jeg synes egentlig det er rart at der er nogen af de der valg der bare er sådan lidt 

taget for en” (Lene 1: 00.45.28). At være på landet indbyder ifølge Lene til en anden livsstil 

end i byerne, og et mere simpelt liv, på grund af de færre muligheder. Det sætter hun stor 

pris på, for når man ikke skal bruge tiden på at tænke over sit valg af supermarked, kan 

der blive plads til at bruge sin tid på nogle andre og vigtigere ting – som eksempelvis at 

være ude i naturen, siger Lene. Lammeskyerne hænger lavt over landskabet og følger med 

os videre på vores gåtur.

Da vi er gået lidt længere stopper Lene op og tager et billede af den fineste grønne græsmark 

med køer på. Den fløjlsbløde mark ligger lige ved havet, og solen spejler sig deri, så vi 

misser med øjnene. Jeg spørger Lene, hvorfor hun tager et billede af denne mark, og hun 

fortæller, at det er fordi hun synes det er fantastisk at køerne har fået den allerbedste 

placering. De går frit rundt og boltrer sig på masser af plads med havudsigt. ”Dyr har det 

bedst når de er fritgående. Hvad med mennesker”(Lene 1: 00.37.50), siger Lene, og påpeger 

således det absurde i, at vi jo også er dyr, men har valgt at bosætte os så langt fra naturen i 

små lejligheder. Den friske vind blæser os i ansigterne – det er dejligt at være ude i naturen. 

I løbet af vores gåtur kommer det frem, at Kegnæs er mere end blot en simpel livsstil og 

natur for Lene. Som hun selv siger, kan man finde naturskønhed mange steder i Danmark, 

så en væsentlig grund til at hun drømmer om at komme netop herned, er at hendes forældre 

bor her. Hun fortæller at hun på det seneste er begyndt at tænke over, at hendes forældre 

er ved at blive ældre, og ikke vil være her for evigt. Det er derfor blevet en højere prioritet 

at se dem og være tættere på dem: ”Jeg vil gerne sætte pris på den tid de er her” (Lene 1: 

00.33.15). Jeg spørger Lene, om det også har betydning at være tættere på dem, i forhold 

til hvis Lene og hendes kæreste en gang skal have børn:

”Ja helt sikkert, noget jeg er begyndt at tænke vildt meget på, det er hvor me-

get jeg har sat pris på at vokse op og høre min far spille bas for eksempel. Han 

øver altid om morgenen. Det er bare sådan en helt hjemlig ting for mig, og det 

der med at vokse op med klassisk musik. Nu spiller min kæreste selvfølgelig 

meget, men han spiller jo ikke kontrabas. Desværre. Ja, jeg kunne egentlig 

godt tænke mig at det også, hvis jeg skal have børn, at det bliver noget som de 

også oplever”

(Lene 1: 00.36.11)
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Vi går ad en sti som både Lene og jeg fascineres af, fordi træerne kravler henover hovedet 

på os, så det føles som at gå igennem en hule. Vi stopper op og finder et par brombær i en 

busk. Sæsonen er egentlig slut og de er ikke så saftige, men vi spiser dem alligevel, selvom 

de smager bittert. Jeg spørger Lene hvornår hun vil flytte herned, men hun fortæller, at hun 

ikke er klar til at tage springet og flytte fra København endnu. Faktisk viser det sig i løbet af 

vores snak, at det har længere udsigter end jeg først troede. I første omgang drømmer Lene 

om at købe et sommerhus så hun kan bo i Kegnæs på deltid, og vi går videre for at finde et 

sommerhus, som Lene har set på nettet. Vi finder sommerhuset, som er lille og fint. Det har 

været til salg i to år, fortæller Lene. Det er navngivet Havglimt, selvom man nu ikke kan se 

vandet herfra, men til gengæld kan man høre det, og lyden af vandet er dejligt beroligende. 

Lene siger, at hvis det skulle være helt optimalt, skulle sommerhuset ligge i første række ud 

til vandet, eller inde i en skov, så man har lidt længere til naboerne. Hun fortæller at hun 

godt kan lide at Kegnæs ligger så langt væk fra alting, og følelsen af at det er besværligt 

at komme herud, men ”jeg tror hvis jeg boede herude ville jeg have det omvendt, så ville jeg 

gå i panik over ikke at have nogen forbindelse til det at bo inde i byen” (Lene 2: 00.02.14). Vi 

snakker om følelsen af at græsset altid er grønnere på den anden side, og at det er svært at 

være helt tilfreds med de valg man træffer. Sommerhuset ser Lene derfor som en mulighed 

for at få sit skud natur og ro, uden at tage afsked med livet i København. Hun sætter nemlig 

stor pris på den lejlighed hun og hendes kæreste bor i sammen og vil gerne have begge 

dele, hvorfor hun er træt af at føle sig nødsaget til at vælge enten land eller by. På sigt vil 

hun dog gerne flytte helt væk fra byen, men lige nu ser hun det ikke som en mulighed. Den 

største grund til at hun ikke kan flytte endnu, er Københavns kulturliv. Lenes kæreste lever 

af at være musiker og musikproducent, og da hele hans netværk er i København, er det 

ikke muligt for ham at flytte til Als. Jeg spørger Lene, om hun da mener der er forskel på 

kulturen i København og på Als:

Lenes gummistøvler knirker da vi går tilbage til forældrenes landsted for at spise aftensmad. 

Det er ved at blive mørkt. På vejen går vi igennem deres have, hvor fire får står og græsser. 

Jeg synes de ser søde ud, og det virker til, at de gerne vil klappes, så jeg klapper lammet. 

Det har jeg vist aldrig prøvet før – dens kraftige uld føles på samme tid blødt og krasbørstigt. 

”Jamen helt sikkert, helt ærligt, der er jo meget kultur hernede, man kan være 

med i en forening, idrætsforening her, altså det tror jeg da er kulturens højborg 

her, og jeg tror det er stort når Rasmus Seebach spiller, altså, det er bare fedt, 

så kommer der rigtig noget liv til, ikk, hvor kulturen er meget mere mangfoldig 

i København”

(Lene 1: 00.29.35)
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Nogle steder er uldet blevet farvet i røde nuancer, fordi fårene har fået lov til at spise 

vindruerne. Lammet er virkelig opsøgende, og Lene fortæller at det er den mest kælne af 

dem. Det er derfor heller ikke uden ambivalens, at det snart skal slagtes. Apropos kød, er 

Lenes far i gang med at lave mad, og menuen står på hjemmelavede frikadeller, kartofler 

og gratineret kål med blåskimmelost. Duften fra maden og stearinlysenes skær skaber en 

varm, hyggelig følelse af efterår og hjemlighed i huset. Hoveddøren går op da Lenes mor 

kommer hjem fra arbejde, og vi sætter os i samlet flok til bords og drikker et glas af den 

hjemmeproducerede økologiske rødvin – det er Lenes mor, der har designet etiketterne, 

med sirlige tegninger. Det hele smager dejligt. Samtidig bliver jeg under maden for første 

gang bevidst om, at jeg befinder mig i Sønderjylland, og ikke et hvilket som helst andet 

naturskønt sted i landet. Det er noget med tonelejet: der tales lavmalt ved bordet, og 

der bliver kun udvekslet få ord under maden. Det er ikke fordi der er dårlig stemning – 

forældrene har måske bare den her lidt ”jyske” facon. Jeg kommer til at betragte mig selv 

udefra, og det er en af de få gange i mit liv, at jeg ser en københavner, der ikke bare kan 

nyde stilheden. Jeg føler at mit toneleje er niveauer over de andres, og for at kompensere for 

stilheden taler jeg både meget hurtigere og mere end dem. Det er en rolle jeg ikke normalt 

befinder mig i, og jeg tænker på, om man finder en anden ro i stilheden, når man bor på 

landet. Efter maden sætter vi os i alle fire ind i bilen og kører tilbage til Alsion og den lille 

togstation i Sønderborg. Lenes far skal spille koncert med symfoniorkestret, og Lenes mor 

skal med som gæst. Lene har besluttet at tage toget tilbage til København sammen med 

mig. Der er ingen gadelamper på de tomme landeveje, og det eneste der bryder aftenmørket, 

er lyset fra bilens forlygter. Lenes mor kører så stærkt, at jeg kommer til at tænke på, at jeg 

ikke ville turde cykle på landevejene i dette mørke. Det kræver nok en bil, at bo så langt 

ude på landet. Da vi ankommer til togstationen stiger vi alle ud, og Lene og jeg tager afsked 

med hendes forældre. Vi sætter os ind i toget, trætte, men veltilpasse, af al den friske luft.

REFLEKSIONER

Fortællingen om Lenes drøm udspiller sig i landsbyen Kegnæs på Als, primært i forældrenes 
hus, som Lene drømmer om at flytte til. I lyset af  Cresswell, kan man sige, at denne drøm 
blev udforsket i nogle omgivelser, der i høj grad var et sted for Lene. Hun havde en stærk 
relation til huset og hendes forældre. Familien åbnede også dørene for mig, og inviterede 
mig ind i deres hjem, hvilket gav mig mulighed for at opleve stedet indefra. Vi performede 
landlivet i fællesskab, og jeg indgik som en del af  stedet. Alligevel havde jeg selv lidt en 
følelse af  at være outsider, da jeg ikke kendte de stedslige rutiner, som eksempelvis måden 
måltidet praktiseredes på. Også naturen blev betragtet som et landskab, mere end et sted 
jeg blev en del af.
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I løbet af  vores timer sammen, fandt jeg ud af, at drømmen om at flytte til Kegnæs, egentlig 
handlede mindre om det specifikke sted, men i højere grad var præget af  eksistentielle 
problemstillinger: familien, naturen og splittelsen. Det var i særdeleshed det familiære, 
der trak i Lene. At komme tættere på sine forældre, der er ved at blive ældre, og kunne 
give sine børn en opvækst, der minder om hendes egen. Lenes drøm var derfor meget 
relationel, og drømmen udforskedes et sted, hvor der blev dannet indblik i de familiære 
relationer og deres hverdagslivspraksis. Lene drømte også om at kommet tættere på 
naturen, hvilket er et gennemgående tema i denne fortælling. Naturen og landet blev 
beskrevet som simpelt, dejligt og beroligende, i modsætning til byen, der er præget af  
forbrug og mange valg. Hunde, ænder, køer og får mødte vi på vores vej. Da vi så køerne 
på græsmarken talte vi om, at de havde fået den bedste placering med havudsigt, hvilket 
fik os til at undre os over, at vi selv havde bosat os så langt fra naturen, når nu køerne 
så ud til at have det så dejligt på den grønne græsmark. Men køerne var nok ligeglade 
med havudsigten, og spørgsmålet er, om man overhovedet kan kalde en mark for natur. 
Vi tilskrev det mening ud fra vores medbragte forståelse. Naturlængslen var også stærkt 
forbundet med det familiære – Lene drømte om naturen, fordi børn er kommet indenfor 
rækkevidde, og i takt med at hendes forældre er ved at blive ældre. Drømmene blev formet 
af  minder fra Lenes egen opvækst, om lyden af  faderens musik. Man kan altså sige at 
naturens cykliske gang prægede drømmen. Men på trods af, at der var meget på landet 
der trak i Lene, følte hun sig også meget splittet. Drømmen om at købe et sommerhus 
fremfor en helårsbolig, blev derfor udtryk for, at Lene ikke var klar til at tage afsked med 
livet i byen endnu. Hun ville gerne have begge dele, da hun følte sig splittet mellem kultur 
og natur. Kulturens betydning ses allerede fra fortællingens begyndelse. Det store rum, 
med malerier og instrumenter, fortalte en masse om Lenes livsverden. Hun både synger 
og er meget kreativ, og kulturen har rødder i hendes opvækst. Familien flyttede i sin tid fra 
Århus, byen, til Sønderborg, landet, og Lene følte sig altid anderledes end de andre, på 
grund af  de forskellige kulturelle forståelser. Ifølge Lene eksisterer der en anden forståelse 
af  kultur på Als, en foreningslivskultur, og først da hun flyttede til København følte hun 
sig igen ”hjemme”, da hun fandt et sted, der var mangfoldigt nok til at rumme hendes 
kulturforståelse. Forståelsen af  kultur prægede også min egen oplevelse af  mødet med Als 
og familien. I fortællingens begyndelse var jeg inde i kulturinstitutionen Alsion, som jeg 
fascineredes af  – jeg værdisatte det ud fra mine erfaringer fra storbyen, og min opfattelse 
af  kultur. Splittelsen kom også til udtryk i mødet med naturen – fåret var på den ene side 
sødt og kælent, men på den anden side materielt kød, der skulle slagtes. Der ses altså en 
eksistentiel splittelse mellem både at være og længes efter natur, men også at være og have 
behov for kultur. Kort sagt, kan man sige at de gode livsbetingelser for Lene må være at 
forene kulturen og naturen og at være tæt knyttet til sin familie.
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3. FORTÆLLING: 

KLAUS OG MOTORCYKELVÆRKSTEDET

Jeg går ud på gaden fra min lille Nørrebro-lejlighed og hopper på cyklen. Jeg cykler ned 

af Nørrebrogade, drejer til venstre af Jagtvej, kører forbi Fælledparken og derudaf. Solen 

skinner, men det er efterårskoldt. Der er masser af trafik i Københavns gader, for det er midt 

i myldretiden og folk er på vej hjem fra arbejde. Min slutdestination hedder Nordhavn, og 

cykelturen derud føles velkendt for mig. Jeg har ikke været i Nordhavn siden i sommers, 

men dengang tog jeg ofte den lange cykeltur ud til mit ”hemmelige” spot for at bade 

og hænge ud. Jeg er selvfølgelig ikke den eneste, der kender det sted, men det føles 

alligevel lidt skjult, fordi der ikke er særlig mange mennesker. Jeg tror det skyldes, at mange 

synes der er langt til Nordhavn eller ikke har noget forhold til området. Indtil for nyligt har 

Nordhavn jo mest været et industrikvarter, men byudviklingen i kvarteret er nu i fuld gang, 

og i fremtiden vil mange flere mennesker komme til at opholde sig derude (Nordhavnen.dk).

I dag er jeg på vej til Nordhavn fordi jeg skal mødes med en, der hedder Klaus. Vores fælles 

veninde har sat mig i kontakt med ham, da han drømmer om at flytte på landet. Først havde 

jeg egentlig spurgt Klaus, om han ville med mig på tur ud til landet og opleve det sted han 

drømmer om at flytte til, men han svarede, at han bedre kan vise mig sine drømme ude på 

hans værksted i Nordhavnen, og at han desuden endnu ikke helt ved, hvor han vil flytte hen. 

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår, hvorfor vi skal mødes på værkstedet, for hvordan kan 

drømmen om at bo ude på landet bedst repræsenteres her i København – det sted han vil 

flytte væk fra? Men nu er jeg på vej derud, og jeg er spændt på at se hans sted.

Ude i Nordhavn rejser kranerne sig mod den skyfri himmel. Jeg cykler frem og tilbage på 

de store veje og leder efter værkstedet, men må til sidst ringe til Klaus for at få ham til at 

guide mig. Det viser sig at jeg skal om bag nogle containere, som skærmer værkstedet for 

vejen. Inde på den anden side af containerne gemmer sig en stor, gammel industrihal, hvori 

Klaus’ værksted befinder sig. Jeg går ind i hallen, og kalder lidt søgende på Klaus. Min 

stemme runger ud i mørket. Da jeg kommer længere ind i hallen, finder jeg Klaus stående 

bag en bar, hvor han er ved at lave en kop instantkaffe til mig. Han er iført kanvasbukser 

og en blå termojakke med malerpletter. Et anlæg spiller musik i baggrunden, og sætter 

tonen an til en afslappet stemning. Vi hilser på hinanden, og Klaus går straks i gang med 

at fortælle mig, at han og de andre fra værkstedet selv har bygget baren og hele stedet op 

med genbrugsmaterialer – før var det bare en tom og forladt hal, der vidnede om en snart 

svunden tid som industrihavn. De har rekonstrueret stedet og skabt dets identitet, og jeg 

kan fornemme, at Klaus er pavestolt. Jeg forstår ham godt. De har bygget vægge, som 
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har konstrueret flere mindre rum, og bygget en overetage. Midt i rummet vi befinder os i, 

hænger en discokugle som kronen på værket og glimter udover de mange motorcykler – det 

er et motorcykelværksted. Klaus og jeg sætter os i den velforsynede bar med vores kaffe, 

og Klaus tænder en cigaret, den første af mange. Jeg selv tænder for min lydoptager og 

spørger, hvorfor han har taget mig med herud:

En af de andre mænd fra motorcykelværkstedet kommer ind af døren. ”Goddag goddag 

antilopen” (Klaus: 00.01.53.) siger Klaus, da de giver hinanden high-fives. Antilopen 

er lige kommet hjem fra Sydafrika. Klaus fortæller, at der herude i værkstedet findes et 

sammenhold og et fællesskab, som han sætter enormt stor pris på ved sit liv i København. 

Han sammenligner værkstedet med en fritidsklub, fordi han altid kan tage herud uden at 

organisere eller aftale noget, og der er altid noget man kan give sig til:

De 23 mænd, der er en del af værkstedet, kendte ikke hinanden privat på forhånd, men de 

mødtes omkring motorcykelnørderi og et fælles ønske om at etablere et sted, hvor man kan 

bruge sine hænder. Det indbyder ifølge Klaus til en anden form for samvær end der ellers 

er mulighed for, når man lever i byen. Han mindes sin opvækst på en gård ved Odense, 

hvor hele familien mødtes omkring at kalke murerne, og man derfor undgik pinagtig stilhed: 

”(…) så står man bare og kalker og holder kæft ikk, altså, og det synes jeg bare var så fedt, 

og det var også sådan lidt dét det kunne herude ikk” (Klaus: 00.04.31). Klaus arbejder som 

selvstændig fotograf, men som han siger, så bruger fotografer i dag 80% af tiden foran 

computeren, og også derfor er det dejligt med et afbræk i fritiden, hvor man kan slippe væk 

”Fordi at, altså som jeg nævnte tidligere, jeg savner sådan at bruge mine hæn-

der. Og hvad skal man sige, frirummet for mig ved at tage herud er jo meget 

med at jeg føler det er lidt afsides fra byen samtidig med at man er tæt på 

byen, men så også at det var sådan lidt et lovløst sted nærmest (…)” 

(Klaus: 00.00.06)

”Man ved altid hvad man skal lave, det er ikke noget man skal organisere, man 

skal ikke snakke om ”skal vi mødes, jamen hvad skal vi, skal vi spise noget 

eller lad os drikke en kop kaffe” ikk altså, jeg er blevet så træt af det der med 

at man altid mødes omkring mad, jeg savner sådan lidt, altså bonderøvs-

agtigt ikk, med at lave noget, men det er nogen gange så fucking svært ikk’ i 

København fordi hvad skal man lave altså, ikke sådan at det bare er juleklippe-

ri og sådan (…)”

(Klaus: 00.04.31)
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fra skærmen og i stedet bruge sine hænder til at bygge møbler og reparere motorcykler. Men 

ifølge Klaus er det ellers svært at bruge hænderne i København, da man bliver ”frarøvet” 

muligheden for selv at bygge sine ting. Han mener at det skyldes, at man i København bor 

til leje i små lejligheder, hvor man nærmest skal søge om tilladelse, hvis bare man vil hænge 

et søm op, og der er ikke plads til at man kan opbevare sine ting. Derfor mener han også, 

at man i byen har mistet evnen til at reparere sine ting, og man er nødt til at smide ud og 

købe nyt i stedet: ”Alle arbejder nærmest på en eller anden måde digitalt, altså med hovedet hver 

eneste dag, og derfor så er hænderne, det er bare blevet sådan nogle skøre ting, der ikke kan finde 

ud af at lave noget” (Klaus: 00.29.16). Klaus’ drøm om at flytte ud af København handler 

om et ønske om at bruge sine hænder, få mere plads og bo et sted han selv ejer, så han 

kan gøre som han vil. Men jeg undrer mig alligevel over, hvorfor han er nødt til at flytte ud 

af byen for at udleve den drøm. Vi sidder jo her midt i hans værksted, hvor han hele tiden 

bruger sine hænder og netop er sammen med sine venner på en helt anden måde, end over 

en mondæn caffe latte. Som svar på min undren går Klaus ind i et andet rum for at hente 

sin telefon. Han vil vise mig et billede af en tegning han har lavet, som repræsenterer hans 

liv i København, og som netop forklarer en af grundene til, hvorfor han drømmer om at 

flytte væk. Bag telefonens knuste skærm, ses en skitsetegning med fire punkter og en rød 

cirkel i midten (Se side 35). De fire punkter symboliserer de steder han bruger og bevæger 

sig rundt i mellem i København. Klaus peger på punkterne og forklarer mig, at han bor på 

Østerbro, klatrer i Sydhavn, arbejder på et kontor på Amager og har sit værksted i Nordhavn. 

Den røde cirkel i midten symboliserer København K – den dyre, planlagte og kontrollerede 

by – der for Klaus opfattes som ”støj” som han hele tiden er nødt til at bevæge sig udenom, 

og som begrænser ham i at udleve sine drømme. Men den røde cirkel vokser sig konstant 

større, og nu er udviklingen også nået til Nordhavn:

Klaus drømmer om, at han kan samle tingene i sit liv mere hvis han flytter på landet, fordi 

han vil have råd til at købe sig plads nok til at kunne have det hele på et sted og undgå 

al ”støjen” og trafikken. Som Klaus fortæller, så bruger han heller ikke Københavns tilbud 

”(…) man ved altid hvad man skal lave, det er ikke noget man skal organisere, 

man skal ikke snakke om ”skal vi mødes, jamen hvad skal vi, skal vi spise noget 

eller lad os drikke en kop kaffe” ikk altså, jeg er blevet så træt af det der med at 

man altid mødes omkring mad, jeg savner sådan lidt, altså bonderøvsagtigt ikk, 

med at lave noget, men det er nogen gange så fucking svært ikk’ i København 

fordi hvad skal man lave altså, ikke sådan at det bare er juleklipperi og sådan ”

(Klaus: 00.14.19)
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”Der er blevet skåret ned på hvor meget vi bruger byen fordi at den der sådan 

ekstreme ungdom hvor at man suser rundt og man ikke kan opleve nok, det er 

lidt som om at vi er faldet meget til ro i det vi har, og de muligheder der er rundt 

omkring os, men det er bare ikke optimalt. Så der sker det der skift med alder 

hvor at det, lige pludselig så har man ikke nær så meget behov for at skulle suse 

rundt til alt muligt. Og der er det måske også sådan at man er blevet mæt af by 

eller et eller andet ikk.”

(Klaus: 00.15.53)

særlig meget længere, udover de fire punkter på tegningen. Han bor i dag med sin kæreste, 

som også godt kan lide at bruge sine hænder og som laver håndarbejde derhjemme. Førhen 

mødtes de meget ude i byen, men efter de er flyttet sammen bruger de byen i mindre grad 

og er mere derhjemme, hvor de bruger tiden på at skabe deres egne ting:

Klaus mener altså at han og hans kæreste ikke længere bruger København nok til at det 

giver mening at bo her, og at det delvist er forbundet med hvilken livsfase de er i. At etablere 

en familie og få nogle børn sammen er blevet en del af drømmen, hvilket på sigt vil kræve 

mere plads. Selvom de bor i en lejlighed, der er stor nok til at de kan have et hobbyrum til at 

bygge og rode med deres fritidsinteresser, er der ikke plads nok til fremtidens drømme. Men 

tanken om at til landet, er dog ikke uden forbehold. Det Klaus især er bange for at miste 

ved København, er menneskene og fællesskabet. En stor del af det, han blandt andet har 

her i motorcykelværkstedet. Jeg kan godt fornemme, at her er et sammenhold. Flere mænd 

kommer dumpende ind og ud af værkstedet i løbet af vores samtale. De har alle kaldenavne 

som for mig er uforståelige, men som jeg forestiller mig er blevet til i forbindelse med en 

fælles oplevelse; antilopen, terroristen, osv. Hele tiden er der nogen der har gang i et eller 

andet, og stedet er præget af lyde fra motorcykler der starter, småsnak om hvordan det går 

med at få repareret den ene og den anden motorcykel, og hvorvidt en Honda er et godt 

mærke. Som Klaus siger, da han tænder en ny hjemmerullet cigaret, kan man altid komme 

herud og sludre, drikke kaffe og ryge cigaretter med nogle af de andre, også selvom man 

ikke lige gider rode med motorcykler (Klaus: 00.06.00). Fællesskabet er altså vigtigt for 

Klaus, og han fortæller, at når han og hans kæreste kigger efter boliger til salg på nettet, 

kigger de derfor efter steder, hvor der bor andre tilflyttere, for eksempel i Lejre i Roskilde 

Kommune. Klaus kunne godt hælde til at ”flytte ud i en etableret drøm, nemlig at følge en flok 

af københavnere der, altså som flytter til nogle områder og hvor der er flere af dem, som måske 

har lidt mere samme mentalitet, i stedet for at flytte ud i det oprindelige eller det ægte landliv ikk, 

med folk der har boet der hele deres liv” (Klaus: 00.31.46). Han har en overbevisning om, at 
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man har en anden mentalitet hvis man har boet i København i forhold til, hvis man altid 

har boet på landet. Frygten er, at de lokale vil synes at han er en ”københavnersnude” og 

det er derfor vigtigt for Klaus at der findes nogle andre københavnere han kan spejle sig 

i og have noget til fælles med, så han ikke ender med at stå udenfor fællesskabet. Han 

drømmer om at fællesskabet udleves som et kollektiv i stor skala. Man skal ikke bare 

have sit eget værelse eller lejlighed, men kollektivet må forstås som en hel landsby, hvor 

man eksempelvis kender kassedamen, fordi man altid handler ind det samme sted (Klaus: 

00.59.59). Klaus forbinder endvidere livet på landet med begrænsede muligheder, men det 

er noget der fremhæves som positivt. Han har et sommerhus i Sverige, hvor han ofte tager 

op for at komme ned i gear. Han drager paralleller mellem sommerhusets simple rammer 

og dertilhørende ”begrænsede frihed”, som han kalder det, og drømmen om livet på landet. 

De simple rammer og den begrænsede frihed giver en ro og kvalitet, som han ikke kan få i 

byen. I byen er alting muligt hele tiden, ifølge Klaus. Han kan for eksempel nemt og hurtigt 

handle eller købe take-away det meste af døgnet, hvilket medfører at Klaus ikke tænker over 

sine indkøb eller laver mad fra bunden. De mange muligheder gør, at tingene bare skal gå 

lidt stærkt. Om landets begrænsede muligheder siger han:

Klaus’ forestilling om livet på landet er lig begrænsede muligheder og derfor mere 

planlægning, kontra livet i byen, som indebærer for mange muligheder og mere spontanitet. 

Han forestiller sig, at de begrænsede muligheder på landet giver et øget behov for 

planlægning og overvejelse, men at det vil medføre en højere kvalitet – både hvad angår 

mad og forbrug, men også det sociale samvær. Dette fordi man ikke bare mødes til en hurtig 

”Jeg tror at hvis man er mere isoleret så brugte jeg det jeg havde og tog ud-

gangspunkt i det, og blev mere effektiv på den måde og mere sådan ansvarlig, 

og så samtidig så det samme med venner og altså hvis man flyttede på landet 

så ville man gå og glæde sig til at man ved, at på torsdag kommer der nogen 

ikk og man ville forberede lidt til dem og sådan noget der ikk. I København der 

er det meget sådan det impulse og jeg er da også, altså, jeg er totalt tilhænger 

af at, hvad kan man sige, tage herned ikkås, jeg gider ikke planlægge og alt 

sådan noget fordi jeg vil gerne have at tingene passer mig, når det passer i min 

kalender, men jeg oplever også at det er mange venner og unge ikk altså, de 

har fandme alle sammen så meget i kalenderen ikk, at det kan også være svært 

egentlig at mødes, uden den der sådan ”nå men jeg har to timer” så skal det 

lige være intenst ikk, kan vi lige mødes lidt effektivt”

(Klaus: 01.03.49)
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kop kaffe, men det i stedet vil kræve planlægning og mere tid at ses, hvorfor man også vil 

gå og glæde sig til det, fordybe sig mere i hinanden og sætte mere pris på, når det sker. Der 

ses altså en interessant logik i, at begrænset frihed og muligheder i virkeligheden er vejen 

til at opnå frihed til at udleve det gode liv.

Det er næsten blevet mørkt da Klaus og jeg bryder op, efter vi har snakket om løst og fast i 

halvanden times tid. Værkstedet er blevet så koldt at jeg kan se min egen ånde, og selvom 

vi sikkert kunne fortsætte samtalen længe endnu, føler jeg, at jeg har fået et godt indblik i 

Klaus’ udflytterdrøm. Inden jeg går ud af døren, skal Klaus lige vise mig den motorcykel han 

har arbejdet på siden værkstedets begyndelse. Det er en militærgrøn gammel motorcykel fra 

Rusland, og Klaus har skilt motoren helt ad for at samle den igen, ved hjælp af uforståelige 

youtube-videoer på russisk. Motoren går eftersigende hele tiden i stykker, men det sjove for 

Klaus er netop, at han kan blive ved med at reparere og forbedre den, og at det er ham selv, 

der gør det. Motorcyklen og værkstedet symboliserer Klaus’ drøm ret godt – drømmen om 

at leve et liv hvor man har mindre travlt og mere ejerskab, hvor man bruger sine hænder i 

fællesskab med andre, og genbruger det man har, fremfor at købe nyt.
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REFLEKSIONER

I modsætning til de foregående to fortællinger på landet, udspiller Klaus’ fortælling sig i 
et motorcykelværksted i København. Værkstedets omgivelser gjorde dog ikke drømmen 
mindre vedkommende, tværtimod kunne Klaus’ drøm bedst performes her. Det skyldes 
at Klaus’ drøm om landet ikke var stedsspecifik, men derimod var baseret på praksis. Vi 
kunne derfor ikke komme udflytterdrømmens geografiske placering nærmere, end at det 
skulle være i nærhed til København, men gennem instantkaffe, cigaretter og lyden af  
motorcykler performedes og konstrueredes en drøm om at bruge sine hænder i fællesskab 
med andre og være mere herre over sit eget liv. En drøm som Klaus på mange måder 
allerede udlever, men som han længes efter at kunne gøre i endnu højere grad i landlige 
rammer, med andre københavnere. På samme måde som Klaus allerede nu i høj grad 
performer og udlever sin drøm om det han forbinder med det ”landlige”, kommer han 
nok også til at tage en masse ting fra byen med sig til landet, hvis han flytter. Klaus var 
bekymret for på landet at blive opfattet som en ”københavnersnude” og ikke passe ind, 
hvorfor det var vigtigt for ham at flytte til et sted med andre københavnske tilflyttere. Men 
måske det i virkeligheden handler mere om Klaus’ eget behov for at indgå i fællesskab med 
nogen han kan spejle sig i, end frygten for hvordan andre vil se ham. Klaus differentierer 
mellem de, der altid har boet på landet, og andre tilflyttere fra København, som han 
identificerer sig med.
 
Det jeg tolker som det mest essentielle i Klaus’ drøm, er længslen efter at få mere frihed 
og ejerskab over hans liv. Netop dette repræsenterede værkstedet i høj grad, da Klaus 
beskriver det som et lovsløst sted, han selv har bygget op og konstrueret, præcis som 
han og de andre mænd ville have det. Byudviklingen i København, den planlagte og 
kontrollerede by, symboliserede netop det Klaus drømmer sig væk fra. Han drømmer 
om at kræve sin ret til byen og livet tilbage, og tanken om landets billigere boligpriser, 
mulighed for at få mere plads og bygge sine egne ting fremfor at købe nyt, drager ham i 
retning af  udflytning, da det kan give ham en følelse af  at have mere kontrol og at være 
herre over sit eget liv. Drømmen om landet kom dermed til udtryk i form af  værkstedet, 
men bare i større skala. Klaus’ immaterielle luftkastel var i høj grad præget af  at kunne 
bestemme over sit eget liv, og handlede i mindre grad om, hvordan stedet konkret skulle 
se ud eller være lokaliseret.
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ANALYSEDEL 2: DELKONKLUSION

I denne analysedel har jeg gennem tre subjektive stedfortællinger beskrevet og analyseret 
informanternes drømme. Som det fremgår af  fortællingerne, fordrede de rumlige 
omgivelser, at drømmene kom til udtryk på tre meget forskellige måder, og man kan sige, 
at drømmene blev kropsligt og rumligt performet gennem praksis. Gennem sproget har 
jeg søgt at fremhæve, hvordan vi med sanserne konstruerede, oplevede og fortolkede 
vores omgivelser. I modsætning til første analysedel, kunne disse fortællinger bidrage 
med at vise flere af  drømmenes lag og nuancer, og jeg har bestræbt mig på at indfange 
informanternes væren-i-verden. Da informanterne og jeg måtte sanse og tage stilling til 
de materialiteter vi mødte, blev drømmene udviklet og udfordret, og der kom således 
nye sider frem. Fortællingerne kunne dermed vise informanternes særegne drømme og 
livsverdener: Henriks drøm om at flytte til Møn handlede sådan set ikke om Møn, men 
om at være selvforsynende. Det skyldtes til dels hans miljøbevidsthed, som han havde 
tillært sig gennem studiet, men havde også at gøre med at han ville distancere sig fra sin 
opvækst i Hellerup og ikke ville lade penge styre hans liv. Han drømte om et sted med 
bedre værdier end byens stress og jag. Lenes drøm om at flytte til Kegnæs handlede heller 
ikke udpræget om stedet, men derimod ønsket om at være tæt på familien og de nære 
relationer. Men splittelsen mellem kultur og natur prægede i høj grad drømmen – hun 
drømte om at være tættere på naturen, men følte sig samtidig bundet til København, fordi 
byens kultur anses som mere mangfoldig. Klaus’ drøm var heller ikke stedsspecifik, men 
handlede især om, hvordan han kunne tilføre mere mening til sit liv, gennem håndværk, 
højere kvalitet i samvær og at være herre over sit eget liv.

Det bliver i denne analysedel tydeligt, at informanterne – og jeg selv som etnolog – er en 
del af  et særligt kulturelt segment. Den måde, informanterne drømmer om at praktisere 
landet på, er derfor præget af  en tillært urban, kulturel forståelse. Drømmene kommer 
således til udtryk som værende influeret af  en romantisk, økologisk og kvalitetsbevidst 
Bonderøven æstetik, som distancerer sig fra fortællingen om Udkantsdanmark, scootere og 
mælkebrikker. Informanterne ved det også selv – de anskuer sig selv og andre københavnere 
som en særlig gruppe med en bestemt kulturel forståelse, og der differentieres mellem 
tilflyttere og de, der altid har boet på landet. Det medbragte kulturelle værdisæt viser 
sig i det kropslige møde med landet. Det ses eksempelvis i fortællingen med Henrik på 
Møn, hvor restauranten Hyttefadet i vores perception var kikset på grund af  indretningen 
og mælkebrikkerne, og således ikke levede op til vores kulturelle forståelse af  god smag. 
Henrik forestillede sig derfor, at han ville rejse til byen for at gå ud at spise, hvis han boede 
på Møn. Den kulturelle forståelse ses ligeledes i fortællingen om Als, hvor Lene og jeg 
betragtede køerne på marken – vi sansede søde dyr og deres dejlige, naturlige placering 
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med havudsigt og masser af  plads, fremfor at se dyrene og marken som produktion, kontrol 
og regulering. Kort sagt tilskrev vi det materielle betydninger, ud fra vores livsverden og 
tillærte forståelse af  kultur såvel som natur. Man må dog også have for øje, at drømmenes 
udtryk og informanternes perception af  land og by ikke udelukkende er tillært kultur. I 
informanternes drømme eksisterer et paradoks, mellem på den ene side at have en tillært 
kulturel forståelse, der differentierer og kategoriserer efter rigtigt/forkert og land/by, og på 
den anden side, hvad der synes som en eksistentiel længsel efter natur, frihed og frigørelse 
fra de strukturelle forhold. Når alt kommer til alt, forekommer det mindre vigtigt, hvor 
informanterne bosætter sig, fordi det i bund og grund handler om, hvordan man kan 
skabe de bedste livsbetingelser for at leve det gode liv. Set i et planlægningsperspektiv bør 
man derfor søge at imødekomme det menneskelige behov for frihed såvel som kultur og 
natur, og få splittelsen til at harmonere.

Slutteligt vil jeg lede tilbage til min teori. Som Pink forklarer, og som det kom til udtryk 
i fortællingerne, er sted og praksis afhængige af  hinanden, og kan ikke adskilles. Dette 
betyder, at såfremt praksis ændrer sig, vil stedet ligeledes ændre sig. Steder er dermed i 
konstant proces. I fortællingen om Henrik var vi outsidere, der betragtede et landskab, 
men det vil ikke nødvendigvis fortsætte med at være sådan. Hvis Henrik flytter til Møn, 
og begynder at praktisere Hyttefadet og dets kaffemaskinekaffe med mælkebrikker, vil 
hans perception formentlig ændre sig. Gennem praksis og performance vil han med 
tiden vænne sig til de rumlige omgivelser og lære det at kende, og det bliver et sted for 
ham. Fremfor at tilskrive Hyttefadet betegnelsen kikset, vil det måske i fremtiden blive 
et velkendt mødested. Han vil blive insider fremfor outsider. Det kan ligeledes være, at 
Klaus’ differentiering mellem de ”oprindelige” landboere og tilflyttere vil ændre sig. 
Hans nuværende opfattelse af  de socio-kulturelle forskelle, kan vise sig ikke at holde stik, 
for måske har Klaus, når alt kommer til alt, mere til fælles med bonden, der er født 
og opvokset på landet, end han har til fælles med de andre tilflyttere fra København. 
Omvendt kan det dog også vise sig at han i selskab med de andre tilflyttere vil fastholde 
sit københavnerliv på landet, og så vil narrativerne – og således forskellene – forblive 
de samme. Men informanterne kan meget muligt tillære sig nye forståelser af  kultur og 
natur, og narrativerne og forskellene mellem land og by vil således udviskes eller ændre 
sig. Denne analyse viser hvordan drømmene og informanternes oplevelse af  by og land 
kom til udtryk i samspillet mellem mig, informanterne og de rumlige omgivelser en dag 
i oktober. Men det hele er i proces – drømmene ser måske allerede anderledes ud i dag, 
og narrativerne om land og by vil måske ændre sig, såfremt informanterne flytter fra 
København eller begynder at praktisere byen anderledes. Kort sagt eksisterer forskellene 
mellem land og by i kraft af  det perspektiv der tillægges og de narrativer der fortælles 
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herom, men narrativerne og den menneskelige perception er foranderlige kræfter under 
konstant tilblivelse, hvorfor man ikke kan anskue land og by som absolutte enheder, men 
som relationelle og processuelle hybrider.

ILLUSTRATIONER

De tre udarbejdede illustrationer på følgende side skal forestille den analytiske erkendelse, 
at land og by må anskues som processuelle hybrider. Akvarellen symboliserer det flydende, 
processuelle og sanselige, mens stregen er det materielle og håndgribelige. Illustration 1 
viser den umiddelbare problemstilling, om mennesket, der føler sig splittet mellem land og 
by. Illustration 2 viser, hvordan land og by ikke kan ses som modsætningsfyldte enheder, 
da grænserne er flydende, og de bør i stedet ses som konstruerede hybrider. Illustration 3 
demonstrerer hvordan dette er en konstant tilblivende proces, og det absolutte udviskes.
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KONKLUSION

Med afsæt i problemformuleringen: Hvad kendetegner unge københavneres drømme om livet 

på landet? har jeg undersøgt, hvordan fem københavneres længsel og drømme om at flytte 
fra København til landet kommer til udtryk gennem narrativer, praksis og performance.
Gennem en sanse-etnografisk inspireret tilgang, har jeg sammen med informanterne 
udforsket deres drømme i nogle omgivelser, der på den ene eller anden vis kunne 
repræsentere drømmene om udflytning. Dette har ført mig på rejser ud til fem forskellige 
steder i landet; jeg har drukket instant kaffe i et motorcykelværksted i Nordhavnen, jeg har 
besøgt et lille hjem i Vanløse, jeg har spist frikadeller med en familie på Sydals, jeg har gået 
tur i Søndermarken og jeg har været på roadtrip til Møn. Gennem inspirerende samtaler 
og kropslig erfaring af  vores omgivelser, er jeg blevet klogere på, hvilket stof  drømme er 
gjort af. Som jeg beskrev i introduktionen, kan drømme både være famlende, vage og 
svære at sætte ord på, men den metodiske tilgang viste sig givende, i bestræbelsen efter at 
indfange og skabe indblik i informanternes livsverden og drømme.

FRIGØRELSE OG LÆNGSEL EFTER MENINGSFULDE RELATIONER, 
UDSTRÆKNING AF TID OG AUTENTICITET

I specialets analysekapitel har jeg behandlet den indsamlede empiri med to forskellige 
greb, for at skabe en holistisk forståelse og fremhæve flere sider af  drømmene. Den første 
analysetilgang behandlede empirien på et deskriptivt niveau, hvor der fokuseredes på 
de italesatte drømme. Jeg kategoriserede analysen efter tre temaer, som kendetegnede 
samtlige af  informanternes drømme: drømme om fællesskab, tempo og natur. Drømmene 
viste sig nemlig at handle om nogle relationelle længsler og tidsanskuelser, mere end 
materialiteter og stedsspecifikke kvaliteter. Informanterne længes efter et liv med nære 
fællesskaber, mere tid og et langsommere tempo samt mere kontakt med autentisk natur. 
Der kan drages paralleller mellem disse egenskaber og mere traditionelle levevilkår, 
og udflytterdrømmene står i kontrast til, hvordan informanterne oplever deres liv i 
København. København tillægges egenskaber som typisk definerer det senmoderne 
samfund, herunder flygtige relationer, forbrug samt mangel på tid. Med Rosas ord føler 
informanterne sig fremmedgjorte, og der fortælles et narrativ om livet i byen, som på 
mange måder føles meningsudtømt. Informanternes drømme om at flytte på landet 
kendetegnes af  et håb om at kunne frigøre sig fra det senmoderne samfunds acceleration, 
og leve et mere naturligt og meningsfuldt liv. Drømmene viste sig konstrueret omkring 
dikotomier – forestillingen om livet på landet stod i kontrast til det levede liv i byen.
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DRØMME OM DET RURALE PERFORMES I DET URBANE

GENNEM SANSER OG KROPSLIG ERFARING FREMFINDES DRØMMENES SÆREGENHED

BY OG LAND OPLEVES OG TILSKRIVES MENING GENNEM KULTURELLE FORSTÅELSER

Det viste sig yderligere, at drømmene også er kendetegnet ved at være modsatrettede – 
parallelt med at informanterne drømte om, hvordan de ville leve på landet, udlevedes 
drømmene allerede delvist gennem praksis og performance i byen. I form af  blandt 
andet æblecider-brygning, Københavns Fødevarefællesskab og klatreklubber, bragte 
informanterne rurale elementer ind i det urbane, og udlevede således drømmene om både 
fællesskab, tempo og natur. Det viste, at grænserne mellem land og by udviskedes gennem 
praksis, og informanterne konstruerede i stedet deres egne hybrider. Det blev fremhævet 
at fortid, nutid og fremtid understøtter hinanden, i konstruktionen af  drømme – drømme 
om fremtiden gestaltes af  minder og fortællinger om fortiden, mens fremtidsdrømmene 
allerede praktiseres i nutiden, gennem det levede hverdagsliv.

For at skabe en holistisk forståelse for udflytterdrømmene, måtte jeg også fremhæve 
og behandle drømmenes subjektivitet og nuancer, hvorfor jeg supplerede med 
en analysetilgang, der greb drømmene an på et mere socialkonstruktivistisk og 
fænomenologisk niveau. Gennem tre subjektivistiske fortællinger, baseret på situationerne 
med tre informanter, viste jeg hvordan drømmene blev konstrueret i samspil mellem 
informanterne, mig og de rumlige omgivelser vi kropsligt sanseerfarede. Således viste jeg 
at drømmene kan ses som performative processer. Der blev i denne analysedel skabt større 
forståelse for de enkelte informanters livsverden, gennem måden de rumlige omgivelser 
fremtrådte i vores subjektive perception. Uanset om vi befandt os i by eller på land var 
det muligt at fremfinde det substantielle ved hver drøm, da det viste sig at drømmene ikke 
var stedsspecifikke.

Drømmene var kendetegnet ved en særlig, kulturel forståelse som informanterne, 
såvel som jeg selv, har tillært os i byen. I mødet med de rumlige omgivelser tilskrev vi 
materialiteterne betydninger ud fra vores medbragte, urbane forståelse af  kultur og 
natur. Det viste endvidere, hvordan der i informanternes forståelse differentieres mellem 
forskellige måder at leve på landet. Drømmen kendetegnes ved ønsket om at performe 
landet på en særlig kvalitets- og miljøbevidst, autentisk og Bonderøven-æstetisk måde, hvor 
man sammen med andre tilflyttere kan reproducere sine medbragte urbane interesser og 
værdier. Den måde, som informanterne distancerer sig fra, er associeret med scootere, 
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Udkantsdanmark og en anden forståelse af  æstetik. Dette viser, hvordan drømmene 
influeres af  narrativer. Det blev endvidere tydeligt, at på samme vis som informanterne 
i dag praktiserer det landlige inde i byen, vil de ligeledes bringe det urbane med sig til 
landet. Som specialets teori foreskriver, må steder ses som værende i proces. Gennem 
praksis er det altså muligt at informanterne kan tillære sig nye forståelser af  kultur og 
natur, og informanternes perspektiv på by såvel som land vil således ændre sig. Nogle 
narrativer vil formentlig blive reproduceret, mens andre vil ændre sig og nye vil komme til. 
Derfor kan hverken drømmene, informanterne, by eller land ses som statiske og definitive, 
men derimod som værende flydende og foranderlige processer i konstant tilblivelse.

SPLITTELSE MELLEM KULTUR OG NATUR

Drømmene er endvidere kendetegnet af  en eksistentiel splittelse. Informanterne længes 
efter, og har brug for, frihed, natur og at være herre over deres eget liv, men samtidig 
er de, og har brug for, den urbane kultur, hvorfor de føler sig splittede mellem by og 
land. Drømmene kunne konstrueres og udforskes i København såvel som på landet, fordi 
drømmene i bund og grund hverken handler om at bo det ene eller andet sted. Drømmene 
handler derimod om eksistentielle problemstillinger såsom hvordan man kan skabe de 
bedste rammer og forudsætninger for at leve det gode og meningsfulde liv, performe sine 
drømme og få den iboende splittelse mellem kultur og natur til at harmonere. 

Som skrevet i specialets introduktion, kan denne viden være relevant for by- såvel som 
landdistriktsudviklingen, da drømmene siger noget om udfordringerne ved at bo i 
København, samt potentialerne ved at bo på landet. Man må anerkende og imødekomme 
det menneskelige behov for både natur og kultur, frihed, medbestemmelse og behovet 
for at være i meningsfulde relationer med andre. Slutteligt vil jeg knytte en kommentar 
til hvordan man kan tage undersøgelsen videre, eller hvad jeg ville have gjort såfremt jeg 
havde haft længere tid. I undersøgelsen af  udflytterdrømme har det vist sig at der blev åbnet 
op for mange problemstillinger og modsatrettetheder, hvilket har fremhævet drømmenes 
og individernes kompleksitet. De eksistentielle bosætningsbehov er blevet belyst, men 
det kunne være interessant at omsætte drømmene til mere konkrete visioner. I en videre 
undersøgelse kunne det være frugtbart at tale med informanterne over en længere periode 
hen i mod realisering af  udflytning samt efter flytning. En sådan undersøgelse kunne 
bidrage med viden om hvordan eller hvorvidt de fandt en måde at udleve deres drømme, 
samt om forskellene mellem by og land ville udviskes eller reproduceres og ikke mindst, 
hvordan nye drømme om fremtiden ville udforme sig.
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