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Vi ynder å forestille oss at når vi drar opp på fjellet, inn i skogen eller ut i skjærgården, da 

snur vi samtidig ryggen til samfunnet. Vi markerer skillet med å bruke andre klær og 

redskaper enn ellers, og vi gjør det sågar inn i en annen type tid enn den vanlige tiden, i noe vi 

kaller fritid, og som skal være motsatsen til arbeidstiden. 

 

På denne måte er det blitt skapt forestillinger om at en kan nøytralisere det moderne 

samfunnets levemønstre gjennom å gjeninntre i naturen, og her gjenfinne det naturlige i seg 

selv. Forestillingen om hva som er ”naturlig” er dannet i kontrast til oppfatningene om hva 

samfunnet er. Naturen er samfunnet som fraværende. Derfor forholder vi oss også, når vi 

opplever naturen, til det negative avtrykket av samfunnet. Dette betyr at opplevelser og 

erfaringer av og i naturen ikke er helt de samme fra tid til annen. Når tiden og samfunnet 

endres, da endres også synet på naturen og på de kvaliteter som livet her kan gi. 

 

Gjennom å utgjøre en motpol til ”samfunnet” får friluftslivet paradoksalt nok også en sosial 

funksjon. ”Natur” blir samfunnskritisk begrep og friluftslivet ladet med sosiale ambisjoner. 

Gjennom hele dets historie har friluftslivet hatt en rolle i de store sosiale prosjektene. På 

denne måte er friluftslivet blitt knyttet til det nasjonale prosjektet ved århundreskiftet, det 

sosiale i mellomkrigstiden, etterkrigstidens moderniseringsprosjekt, 1970-80-årenes 

økososiale prosjekt. Og vi kan se tendensene innen vår egen tids friluftsliv som et resultat av 

vår egen tids fraværende sosiale prosjekt. 

 

ÅRHUNDRESKIFTET – DET NASJONALE PROSJEKTET 

I den senere delen av 1800-tallet og frem til 1905 er det nasjonale spørsmålet sentralt i landets 

kulturelle liv. Det gjelder å forme den nye nasjonens identitet: å forene by og bygd, nåtid og 

fortid, kultur og natur, dannelse og folkelighet.  

 

Turisme og friluftsliv blir direkte knyttet til dette prosjektet å overskue det gitte for å forme 

det nye. Hvordan ser det egentlig ut i Norge? Hvilken foss er den vakreste – Rjukan eller 

Vøringsfossen, eller kanskje Skjeggedalsstrengene? Hvilket landskap er mest typisk norsk – 

Jotunheimen, Dovre eller muligens Hardangervidda? Hvor finner en den mest opprinnelige 

norske kulturen – i Jotunheimen, i Telemark eller kanskje i Setesdalen? Det gjelder å oppdage 

landet, finne dets særtrekk og estetiske kvaliteter, gjøre disse kjent for et dannet publikum, å 

invitere til å reise og oppleve landet og dermed etablere en felles forståelse av dets egenart.  

                                                 
1
 Dette innlegget tar opp noen aspekter av et tema som er utførlig behandlet i min avhandling Å svare på 

naturens åpne tiltale – en undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse 

av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen. Avhandlingen vil – hvis alt går godt – bli presentert i 2003. I dette 

innlegget vil jeg begrense meg til å gi referanser til direkte sitater. For mer utførlige referanser og resonnementer 

henvises leseren til avhandlingen.      
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Det genuine Norge er selvsagt den ville naturen og usiviliserte kulturen. Allikevel ser en ny 

urban elite det som sin selvsagte oppgave å utvelge de særtrekk i natur og folkekultur, som 

skal gjelde for å være Norge: fjellet men ikke kysten, skiene men ikke elveprammen, 

hardingfelen men ikke trekkspillet. Selv om bygdekulturen er udiskutabelt norsk, er den bare 

et råstoff som må formes og foredles – av den dannede og kondisjonerte fra byen: 

 

Graasvarte og faldeferdige huse, lort og skidt baade ude og inde, kutraakket lige udenfor 

stuedøren, – medlemmerne av flere slegtled, ofte lidet sams, om hverandre i de samme 

rum, fra de svagelige kaarfolk og til pattebarnet i vuggen, denne tillige med andre 

sengesteder i det fælles kjøkken, barnekammer og spiserom!  

Maa din kritikk skaffe sig luft, lad den da være beaandet af den forstandige 

”missionærs” menneskekjærlige retledning. /…/”Opdager” du sider ved bondens 

levesæt, som ikke behager dig, saa lad ham altid i dig opdage typen paa den kultiverede, 

moralsk og intellektuelt, i takt og skik, efterlignelsesværdige foregangsmand.
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Gjennom sine ferder i bygd og natur kan også byborgeren erobre en personlig identitet knyttet 

til landets natur. I den fjellverden som rager over normalitetens flatland finner individet fra en 

ny elite symbolene for særart og originalitet. I den gren av turismen, som skal utvikle seg i 

retning friluftsliv, skal en likt andre turister oppleve den norske naturen, men ulikt disse i og 

gjennom et kroppslig aktivt og helhetlig engasjerende møte med det ville og utfordrende. En 

skulle bli noe som var enda bedre enn allmuen, nemlig et dannet naturmenneske. Slik kan den 

dannede utvikle de karakterstrekk som gjør henne fremgangsrik i et nytt konkurransesamfunn: 

 

Jeg ser i disse fjellturene en folkeoppdragende makt av stor betydning. For det vi vinner 

der, er ikke blott bredde om bringen og styrke i leggene så vi kan bevege oss med 

”norsk anstand”, men den styrke, det mot, den utholdenhet, den sikkerhet, den 

snarrådighet, den selvtillit man erhverver sig der, følger oss ned i dalene og fester seg i 

karakteren og hjelper oss til å stå fast og holde ut mange forhold i livet hvor vi ellers 

snart ville gi tapt.
3
   

 

FRILUFTSLIVET OG DET SOSIALE PROSJEKTET 

Det er i mellomkrigstiden at friluftslivet blir en del i livsmønsteret også innen arbeiderklassen. 

Men arbeiderens friluftsliv er på ingen måte knyttet til århundreskiftets nasjonale ideologi. 

For arbeiderklassen var byen symbolet for det klassesamfunn, som må styrtes, og naturen sto 

for de motsatte verdiene. Å dra ut i naturen innebar å befri seg fra kapitalismens 

undertrykkelse for å vinne helse, frihet og opprettelse: 
 

For arbeiderbefolkningen er det byen som representerer optugtelsen. Byen med sine 

fabrikker, sit ensformige stræv for tilværelsen, gatene med sin frihetsindskrenkende 

færdsel, reglene for almindelig opførsel, de vedtatte formularer for tilværelsen. Væk fra 

dette ialfald lørdagskvelden og søndag./…/
 
Menneskets natur reagerer mot det 

kapitalistiske samfunds livsformer. Optugtelsen i byer og vedtægter og bundethet faar 

aldrig makt over menneskesindet. Mennesket søker altid midler til at vende tilbake til 

naturen. Om saa bare fra lørdag nat til mandag morgen.
4
 

 

                                                 
2
 Arstal, Aksel i DNT-årbok (1901:75 f). 

3
 Mohn, Emanuel Meyer i DNT-årbok (1873).  

4
 Arbeiderbladet 4.8.1923. 
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Nettopp fritiden ble selve brekkstangen for arbeiderklassens reisning, og arbeiderklassens 

ledere – Einar Gerhardsen, Oscar Torp, Haakon Lie, Konrad Nordahl, Martin Tranmæl, Kyrre 

Grepp – propaganderte nettopp for friluftsliv som en befrielsesvei – fysisk, åndelig og sosialt: 
 

Det gjaldt å vekke arbeidenes interesse for nye idealer. Ut i skogen og opp på fjellet! 

Det var løsenet. I skogen er det høit under taket. Rislende bekker, fuglesang, vekslende 

flora og frisk luft. Det er krefter som kan vekke de slumrende ånder i vårt sinn, og få oss 

til å føle vårt menneskeverd. /…/ Naturen lærer oss fornuft og orden. Den lærer oss 

livets egne lover, og skaper frihetstrangen i vårt sinn. 
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Naturen skulle ikke, som hos samfunnseliten, fostre til individualisme, men til solidaritet og 

sosialitet, og på denne måte så vel foregripe som bevirke arbeiderens frigjøring. Naturen ble 

forstått som det livsmiljø, hvor en kan skape det gode fellesskapet, det befridde samfunnet, 

det sanne mennesket. Einar Gerhardsen skriver om Martin Tranmæl: 

 

På turene viste Tranmæl mange av sine beste menneskelige egenskaper, omsorgsfull og 

god som han var. Han tok selv den tyngste børa og de hardeste jobbene. Han fant fram 

til de gode leirplassene, som helst skulle ligge høyt og fritt. Han fant ved og fikk varme 

og kaffe selv om det så aldri så håpløst ut. /…/ Han tok alt som det falt seg, slik en må 

gjøre på tur. Ble vi slitne og sultne, fikk vi vite at det var noe vi bare hadde godt av – og 

ble sjokoladen svidd, så var den ”fransk”, og det var noe særs fint. /…/ En måtte tidlig 

opp om morgenen, og var det mulighet for en rask dukkert, gjerne i et iskaldt fjellvann, 

så hørte det med.
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Naturen selv ble oppfattet som en samfunnskritiker og sosialreformator, og friluftsliv ble 

oppfattet som et direkte botemiddel mot sosial nød og kulturell utarming. Arbeiderbladet 

utbrister under et av de tyngste kriseårene:  

 

Har det noen gang før vært så påkrevet at våre barn kommer på landet som nu, efter en 

så lang og kold vinter, hvor arbeidsløshet og nød har herjet så mange hjem, og satt sitt 

stempel på tusender av barneansikter.
7
 

  

Parallelt med endringen i friluftslivets sosiale forankring ble også natursynet endret. Ikke bare 

i fjellet, men også i skogen, på stranden og i skjærgården kunne en erfare friluftslivets goder 

og gleder. Når naturen på denne måte ble sosialt erobret ble den også en arena for sosial 

kamp. Særlig rundt de store byene ble besøkere jagd ut av skogen, avvist fra strendene, 

avkrevd betaling, anklaget for tjuvfiske, møtt av plakater om løse vakthunder og utlagt 

selvskudd.  
 

For arbeiderbevegelsen ble retten til friluftsliv et symbolspørsmål: folkets rett mot eiernes 

makt. Men det fantes også krefter brukte friluftslivet som integrerende kraft i det norske 

samfunnet, i det sosiale prosjektet å overvinne kløften mellom overklasse og underklasse. 

Speiderbevegelsen samlet landets ungdom på tvers av klassegrensene for å oppdra til 

borgerlige og nasjonale dyder. Den Norske Turistforening formulerte et sosialt integrerende 

program: 
 

                                                 
5
 Arbeiderbladet 22.7 1938.  

6
 Gerhardsen, Einar (1974): Unge år. Erindringer fra århundreskiftet frem til 1940. Tiden. Oslo, side 345. 

7
 Arbeiderbladet 3.7.1928. 
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/Foreningen/ vil, at den ene landsdel skal kjenne den andres kår – den vil sveise vårt 

vidstrakte land og vårt splittede folk sammen. Gjennom samfølelse og gjensidig aktelse 

og forståelse skal vårt folk bli større og rikere og samarbeidet om de store felles mål 

lettere.
8
 

 

Mot slutten av 1930-årene ble disse integrerende tendensene sterkere. Den norske naturen var 

med på å legge grunnlaget for en samlende samfunnskompromiss. Det gjaldt å lovfeste 

allmennhetens rett å ferdes på annens grunn. Det hastet med å sikre områder fra privatisering 

og utparsellering, særlig de attraktive kyst- og strandarealene. Det gjaldt å skape det sterke 

samfunnet, hvor fellesinteressene, likheten og de brede løsningene fikk råde. 

 

FRILUFTSLIVET OG MODERNISERINGSPROSJEKTET 

Krigen styrket båndene mellom by og bygd. På bygdene kunne byfolket kjøpe eller bytte til 

seg mat. Etablerte motsetningslinjer mistet sin betydning i forhold til den eneste aktuelle, den 

mellom gode nordmenn og de få landssvikerne. Fjellet og skogen fremstår ikke bare som 

symboler for frihet og fred, men som mektige allierte i frihetskampen. Mange måtte flykte inn 

i landskapet unna pliktarbeid for okkupanten. Når ”gutta” under milorgs ledelse i krigens 

sluttskjede går ner fra fjellet og ut av skogen, da er det som at selveste fjellet og skogen 

gjenerobrer det norske samfunnslivet. 

 

Nettopp de Arbeiderpartiets radikaler, som før krigen var dypt engasjert i friluftsliv for alle, 

tar i etterkrigstiden over makten og former et nytt velferdssamfunn. Det revolusjonære 

budskapet om endring av eierskap gjelder ikke lengre. Radikal endring skal det bli, men med 

andre middel.  
 

Dette er de planlagte fremskrittenes tid, sosialøkonomenes og sosialingeniørenes, institusjons-

byggernes og de nasjonale strategenes. Det moderne samfunnet engasjerer seg i alle livets 

områder, for å garantere alles like retter. En storstilt satsing på vasskraftsutbygging og 

tungindustri, sentralisering og rasjonalisering, gir mer goder å fordele. Naturen er vakker å sjå 

til, men fremfor alt er den sovende ressurser, som må vekkes og temmes. Og er ikke 

kraftanleggene egentlig pene? Selv DNT-årbok 1946 mener at –    
 

Den lange rørgaten med de blanke og skinnende turbinrør, ett for hver turbin, som ses på 

lang vei, virker i sannhet imponerende. Selve oppdemmingsanleggene er som regel også 

meget tiltalende byggverk som ingen behøver å ta anstøt av. Ingeniører vil i dem finne 

en ekstra attraksjon.
9
 

 

I etterkrigstiden finner vi svært lite igjen av den sterke sosiale polarisering, som preget 

spørsmålene om friluftslivet før krigen. Liv i natur på fritiden blir snarere et nøytralt kitt som 

sparkler nasjonens klasser, grupper og distrikter sammen i en felles opplevelse av hva det er å 

være nordmann – slik er ideologien.  
 

Men friluftslivet får ingen viktig plass i etterkrigstidens rasjonelle samfunnsbygging. I stedet 

blir idretten tildelt en sentral rolle i moderniserings-prosjektet. En satset på bygging av 

idrettsanlegg, med friske millioner fra Norsk Tipping – utenom statsbudsjettet og dermed 

Stortingets kontroll. Byidretten, bane- og innendørsidrettene, skulle spres ut over det ganske 

land, og garantere like muligheter til helse, sunnhet, produksjonsevne. Likhet og standard 
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 DNT-årbok (1928:236).  

9
 Holst, I. C. i DNT-årbok (1946:91) 
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fremfor mangfold og variasjon. Det målbare, organiserte og regelstyrte, som preger idretten, 

passet som hånd i vott til tidens mentalitet av prestasjonsiver, fremskrittstro og rasjonell 

planlegging.  

 

Derimot nøler staten med å fullføre arbeidet, som ble påbegynt år 1938, å lovfeste alles rett til 

fri ferdsel i naturen. Først år 1957 kommer en nokså forsiktig Friluftslov, som stort sett 

bekrefter allerede etablert praksis – og som intet har å si om friluftslivets verdi og betydning.  
 

For å vinne innpass i samfunnsapparatet prøver derfor friluftslivets talsmenn å betegne 

friluftsliv som idrett, men blir konsekvent avvist av idrettens mektige entreprenører – og 

aktivt holdt utenfor det pengeregn som årlig falt over idretten. Tiltak for å bygge opp politisk 

valgte friluftsorganer i stat, fylke og kommune ga ikke friluftslivet en politisk sterk stilling 

innenfor samfunnsapparatet, men tok vekk initiativet fra de friluftslivets frivillige 

organisasjoner, som heller ikke evnet å samle seg til å fremstå som friluftslivets legitime 

representanter. Først rundt 1970 begynner staten arbeidet på å trekke friluftslivet inn i det 

moderne prosjektet. En konstaterer at det er mange flere som driver friluftsliv enn idrett, og 

behovet vil snart bli større, fordi samfunnet må bli enda mer urbanisert. Og samtidig blir det 

mindre av natur.  

 

Her må det planlegging til! Spørreundersøkelser og statistikk. Klassifisering av behov og 

utarbeiding av normer og standarder. Inndeling i kategorier. Fastsetting av kriterier og 

kvalitetskrav. Arealsikring. Opparbeiding. Utvikling av sentrale og regionale planleggings- og 

forvaltningsorganer. Friluftsliv må bli rasjonell rekreasjon, som reduserer sykefravær og 

kostbart helsestell og andre sosiale utgifter. Samfunnet må derfor gripe regulerende inn for å 

utlikne forskjeller og garantere alles retter til godene. Det gjelder at avsatte områder blir 

benyttet fullt ut og skikkelig opparbeidet for formålet, med praktiske innretninger av det slag 

som trengs:  
 

/…/så som toaletter, mulighet for avfallsdisponering, brygger, badeinnretninger, 

adkomstmuligheter og parkeringsplasser i badeområder, ankrings- og fortøyings- og 

ilandstigningsmuligheter og muligheter for avfallsdisponering i båtutfartsområder, 

rydding og merking av stier og løyper, turveger, serveringssteder, adkomstveier for 

private og kollektive kommunikasjonsmidler og parkeringsplasser i turområdene. I 

nærområder til vinterbruk er det behov for anlegg for skisport, som f. eks. lysløyper og 

hopp- og slalombakker, akebakker, skøytebaner m.v.
10

    
 

FRILUFTSLIVET OG DET ØKOSOSIALE PROSJEKTET 

Men viktige deler av friluftslivet reagerte mot å bli gjenstand for samfunnets tiltaksiver. I 

stedet for å tjene utviklingen, ble friluftslivet et utgangspunkt for kritikk av hele det moderne 

prosjektet:  

 

Teknokulturen har spilt fallitt. Vi må derfor forvandle den fra grunnen av, utvikle en ny 

teknikk (og kanskje en ny vitenskap). Vi må utvikle nye tankeformer og nye livsformer. 

Friluftsliv er både en tankeform og en livsform.
11
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 Om oppgaver og arbeidsdeling i arbeidet med friluftsliv, Miljøverndepartementet. Oslo 1975, side 13. 
11

  Breivik, Gunnar i mestre fjellet nr. 16 (1973:23).  



FORSKNING I FRILUFT - 2002  

For gjennom at friluftslivet var blitt stående utenfor det modernistiske samfunnet, var det også 

blitt den livssfære, fra hvilken dette samfunn kan beskues fra siden, perpektiveres og 

kritiseres: 
 

Så kom da også turen til fjellet! I likhet med Peer Gynt unngikk det ikke sin skjebne – 

det skulle avromantiseres. Vekk med alt tomt prat om roen og freden på fjellet.  /…/ 

Fjellet skulle spennes i tvangstrøyen, det skulle gjøre nytte for seg! Sjøene skulle 

demmes opp, fossene skulle forsvinne, bilveier skulle føres gjennom alle daler, over alle 

vidder, opp til de vakreste utsynspunktene.
12

 

 

Slike sukker og klagerop, som i tiårene etter krigen kunne fremstå som konservative eller 

sågar reaksjonære, får nå motsatte fortegn. I naturens herjede ansikt røper tiden sitt rette 

vesen. Spørsmålet om naturvern viste seg å gjelde noe ganske annet enn estetikk og 

følelseslivet til borgerskapets skjønnånder. Det moderne samfunnet tar kvelertak på naturen 

og skaper en umenneskelig hverdag. Økologiske innsikter og en kritisk samfunnsvitenskap 

ble forent med bygde-opposisjonens populisme, til en visjon om en alternativ fremtid preget 

av levende lokalsamfunn, sjølberging, meningsfullt arbeid og livskvalitet. 

 

Den folkelige kulturarven fremstår nå som en samlet og presis kunnskap om hvordan å leve 

bærekraftig i krevende norsk natur. Friluftsliv bør bidra til å vitalisere denne kunnskapen, gi 

den enkelte personlig erfaring av at en annen tilværelse er mulig, og vise vei til et bærekraftig 

samfunn.  

 

Friluftsliv ble dermed knyttet til et nytt prosjekt. Naturmøte skal ikke gi hodepinetabletter til 

en syk livsform. I friluftslivet skal mennesker utvikle forpliktende vennskap med naturen. 

Gjennom alternativ verdiopplevelse, skal den enkelte bli bevisst, ta stilling, forme en endret 

livsstil og dermed bidra til et endret samfunn.  

 

Med slike ambisjoner på friluftslivets vegne var det på ingen måte likegyldig hvordan den 

enkelte og grupper drev sitt friluftsliv. Selv enkeltheter i friluftslivspraksisen forstått som 

bærere og formidlere av fundamentale verdivalg og grunnleggende holdninger. Livet i naturen 

ble derigjennom utviklet til noe i retning av veloverveide symbolhandlinger, hvor en 

programistisk og pre-reflektert holdning til virkeligheten burde komme til uttrykk: 

 

God fjellskikk vil si å velge med omhu NÅR en drar, HVOR en drar, HVA en tar seg til, 

og HVEM en drar sammen med. Når disse 4 grunnspørsmålene bak tur-etter-evne er 

besvart, står det igjen å finne frem til HVORDAN livet i fjellet bør foregå fra dag til 

dag.
13

 
 

Spørsmålet om ”hvilket friluftsliv” ble et utgangspunkt for animerte diskusjoner om ”hvilket 

samfunn”. På denne måte ble friluftslivet legitimert med dets pedagogiske verdi og 

samfunnsendrende potensiale. Tendensene til å trekke friluftslivet inn i det modernistiske 

prosjektet for å tjene den herskende samfunnsutviklingen ble på denne måte adskillig 

moderert, og representanter for ulike holdninger kunne sågar stå sammen om den første 

Stortingsmeldingen om friluftsliv. 
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  Raabe, Gunnar i DNT-årbok (1959:113 f). 
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 Faarlund, Nils i Ydegaard, Torbjørn (red) (uten årstall): Om å gripe fjellet og bli grepet av fjellet. En vennebok 

til friluftslivet og Nils Faarlund, Slagelse, side 68. 
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FELLESPROSJEKTET SOM MANGLER? 

Dermed nærmer vi oss vår egen tid. Kanskje er det alltid vanskeligere å orientere seg i 

samtiden enn å skape seg et bilde av fortiden? Eller kanskje er tidens mangel på 

samfunnsdebatt et tegn på at vi mer enn tidligere er i villrede? 

 

For det synes som at vår tid mangler et tydelig felles prosjekt. Det varslede økososiale 

sammenbruddet er utsatt på ubestemt tid – uten at noen av grunnspørsmålene synes å være 

løst. Mye av motstanden mot naturødeleggelsen er blitt sugd opp av og institusjonalisert i 

samfunnsapparatet, og er dermed blitt gjenstand for et nøye regulert spill mellom formelle 

organer.  Naturen skal, med noen gode argumenter, overbevises til å akseptere rimelige 

kompromisser. Så vel det sosialdemokratiske velferdsprosjektet som alternativbevegelsens 

visjoner om et nytt samfunn har mistet mye av sin tiltrekningskraft. Hva vi skal sette i stedet 

vet vi ikke. 

 

Hva da med friluftslivets rolle i sammenhengen? Fire stikkord kan sammenfatte noen 

kryssende tendenser: 

 

Institusjonalisering. For lengst er friluftsliv blitt et emne for politikk, forskning, planlegging 

og en raskt voksende forvaltning. Den norske samfunnsmodellen er å samle interessene i 

korporative organer, som i fellesskap former den praktiske politikken. Men friluftslivet har 

ikke evnet å danne enhetlige og innflytelsesrike organer, som legger premisser for utviklingen 

– slik som for eksempel idrettens organisasjoner langt på vei har gjort innen sitt. Vi er derfor i 

den merkelige situasjonen, at friluftsliv står sterkt i det norske kulturmønsteret, men allikevel 

svakt i samfunnets institusjoner – på tross av en godt utbygget og absolutt samarbeidsvillig 

forvaltning. Lang på vei er friluftslivet blitt en herreløs hund. 

 

Pedagogisering. Friluftsliv er blitt en arbeidsform og et emne innen så å si alle skoleslag, og 

et instrument innen helsevesen og sosialsektor. Derav følger også profesjonalisering – 

friluftsliv blir et yrke, noen får utdanning og eksamen i friluftsliv. Med eller mot sin vilje får 

utdanningsinstitusjonene status og makt.  

 

En risikerer at den uformelle friluftslivstradisjonen på en uheldig måte blir forstått som noe 

amatørmessig. Pedagogiseringen gjør også noe med selve meningsdimensjonen i friluftslivet. 

Det er snarere nytteverdier enn egenverdier som kommer i fokus. Friluftslivet blir lett preget 

av det planlagte, regulerte og formelle, av en institusjonsmessig mål-middel-tenking.   

 

Individualisering. Mer enn før har identiteten blitt noe den enkelte må velge og selv skape. 

Vår tid gjør det mulig å leve ut en rekke forskjellige livsstiler. Samtidig synes det vanskelig 

for den enkelte å forme sitt liv på måter, som gjør det relevant i forhold til et felles sosialt 

prosjekt, knyttet til tidens og fremtidens utfordringer. I dette henseende skiller seg vår egen 

tid radikalt fra forrige århundre, og jeg mener at det ligger et stort meningstap i denne 

forandringen.  

 

Kanskje bør vi forstå mangfoldet av utendørs fritidsaktiviteter som ulike svar på samme 

spørsmål: hvordan å forme – og kommunisere – en selvforståelse i vår tid. Her kan, for noen, 

elementer i kulturarven – livet ved hytta, arbeidet med bruksbåten, fellesskapet og håndverket 

ved kystkultursenteret – tjene som et slags forankringspunkter. Vi kan knytte våre valg til 

forestillingen om at noe rotekte og vedvarende i levemåten allikevel finnes, på tross av 

gjentatte brudd i livsløpet ellers.  

 



FORSKNING I FRILUFT - 2002  

Omvendt kan nye former for utfoldelse i naturen uttrykke holdningen, at det etablerte, nettopp 

fordi det er etablert, ikke lengre er gyldig. Kanskje seilbrettet, skiseilingen, terrengsykkelen er 

en måte for å fortelle seg selv og andre, at en er beredt til å si ja til kravene om stadig 

forandring, identitetsbytte, oppbrudd og raske nyetableringer? Kanskje tidens opptatthet av 

ekstremsporter og risikoaktiviteter speiler en desperat livsfølelse: først gjennom å leve farlig, 

kan en komme naturen i tale og erfare at livet har uttrykk?    

 

Kommersialisering. Uttrykket kan bety mye forskjellig. At foreningslivets fritidsvirksomheter 

taper terreng mot et voksende marked, som selger opplevelser. At samfunnet bygger ned sine 

styringsinstrumenter og reduserer sine ambisjoner om å legge føringer for utviklingen. At 

markedsmessig suksess blir forstått som det overordnede målet på kvalitet, verdi og mening. 

Den moderne konsumpsjonskulturen bidrar til å holde tempoet oppe og få oss å henge med i 

motesvingene. Den tilbyr den oss ferdigproduserte livsstilspakker, identitetsfragmenter og 

selvbilder, slik at vi kan velge og blande, og få ”utløp for alle sider av oss selv”, som det heter 

i dag. Vi møter dem også i friluftslivet, de som skal prøve alt og beholde intet. Vi risikerer 

alle å bli gjenstands-fetisjister og identitets-bulimikere på jakt etter oss selv og en smule 

mening i tilværelsen. Vi ser det like tydelig ved kysten i ferietiden som i ”hytte”-områdene i 

fjellheimen. 

 

Jeg tror at det er feil å påstå, at friluftslivet skulle kunne gi den enkelte et slags tradisjonell 

norsk livsstil som erstatning til det moderne livets stille desperasjon eller permanente 

hysteriske forvirring. Friluftsliv har nok aldri vært så tradisjonelt som vi ynder å forestille oss. 

Derimot har det stadig blitt knyttet til de spørsmål som har vært aktuelle i tiden: spørsmålet 

om nasjonens identitet, det sosiale spørsmålet, det økologiske...  

 

Jeg tror at det også er fordi friluftslivet er blitt knyttet til disse prosjekter, at det har hatt stor 

betydning for den enkelte. Jeg tror at friluftslivet er et slags sosialt rom, dit vi kan overføre og 

bearbeide, på et handlings- og opplevelsesplan snarere enn et tankemessig, de livsvilkår som 

hver tid gir den enkelte. 

 

En viktig oppgave for friluftslivsbevegelsene må derfor være å sette naturmøtet inn i dagens 

aktuelle spørsmål, når merkaløyper for livsveien neppe finnes, men den enkelte selv må 

tråkke sin sti. Å normativt ”slå fast” friluftslivets egenart en gang for alle hjelper oss neppe. 

Men vi trenger en livssfære, hvor vi kan lytte til stillheten, gjenfinne de enkle gledene, møte 

hverandre,  reflektere over hva som virkelig betyr noe for oss. Og å gjenoppdage vår frihet til 

å velge.  

 

Det viser seg jo, at i disse ytterste tider styrker friluftslivet sin stilling. Her finnes det 

antakelig meningsmønstre, som er like viktige å avdekke som de nye trendene. Kanskje kan 

friluftslivet inspirere ikke bare til individuelle livsstilsvalg, men også til å forme en felles 

visjon om en meningsfull fremtid?   

 

 

 

 


