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'Det tabte land – Den store fortælling om magten over det danske landskab'.

– Offentligt foredrag af journalist og forfatter Kjeld Hansen

Foredraget giver en storstilet og afslørende afdækning af kampen om den danske natur og

dens dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år. I denne periode har landskabet ændret

sig mere end i samfulde 10.000 år, der gik forud.

Foredraget beretter om, hvordan det gik til, hvem der gjorde det, hvad der drev dem, hvor

pengene kom fra – og om det kunne betale sig?

Foredragsholderen gennemgår kritisk de store nationale myter om bl.a. Dalgas (der aldrig

sagde de berømte ord om udad tabes – indad vindes), Hedeselskabet (der var på offentlig

støtte i 100 år), Danmarks Naturfredningsforening (der blev så grueligen fuppet) og

betydningen af den tyske besættelse i 1940.

Foredraget omhandler også de mange andre deltagere i spillet om landskabet i det yndige

land: brutale liberalister, naive naturelskere, fæle nazister, liberale Venstremænd,

kongefamilien, lykkeriddere og de alvorsfulde nyttemænd.

Foredraget bygger på bogen 'Det tabte

land' fra 2008. Kjeld Hansen modtog

'Fagbogsprisen 2008' for bogen.
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De har læst bogen 'Det tabte land' – hvad mener de om den?
”Her er det penge, magt og udholdenhed, der duellerer med idealisme og godtroenhed. Og alle midler tages i brug.”

Adj. professor Bent Aaby, Botanisk Institut, Københavns Universitet.

”Bogen afslører helt utvetydigt, at landvinding overhovedet ikke kunne betale sig i den sidste periode fra 1940 til 1970. Det

er et håb at historie- og landskabsforskningen, heriblandt kulturgeografien, fremover vil nuancere sin tolkning af denne

nationale fortælling og viderebringe et mere retvisende billede af epoken til kommende generationer”.

Kulturgeograf, PhD, Morten Stenak, Skov & landskab, Københavns Universitet.

”Kjeld Hansens legendariske styrke som researcher og kildekritiker, kombineret med hans sans for at skrive engagerende

og underholdende, medfører, at beskrivelserne af selv indviklede handlingsforløb og gedulgte, politiske rænkespil mange

steder bliver spændende som en kriminalroman.”

Mag.scient Poul Hald-Mortensen, biolog i Aage V. Jensens Fonde og vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening.

”Den ene spændende historie efter den anden og gruopvækkende eksempler på, hvordan staten har tilladt selvebestaltede

personer og et privat firma at skal og valte med det danske landskab. Vel at mærke for skatteydernes penge. Hvordan det

overhovedet kunne lade sig gøre – at den demokratiske og rimelige pengemæssige kontrol gik fløjten – er dybt oprørende.”

Professor Kaj Sand-Jensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet.
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