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Det danske landskab har over de seneste 200 år ændret sig dramatisk. Større og større områder er blevet
opdyrket, og byer og veje har erobret det meste af landet. Vi mennesker sætter spor overalt – ikke kun i vores

nære omgivelser, men også dybt ned i jordens geologiske lag.  

Vi kan spore denne udvikling helt tilbage til 1800-tallet, og i periodens kunstværker kan vi se, hvordan
malerne fortolkede landskaberne i tæt dialog med naturvidenskaben. Geologiske undersøgelser,

kortlægninger af den jyske hede og landbrugets teknologiske fremskridt forvandlede såvel det kunstneriske
udtryk som vores syn på den natur, der i stigende grad blev menneskeskabt. 

I Jordforbindelser fortæller bogens syv forfattere om landskabets forandring og menneskets påvirkning af
naturen fra 1800-tallet og frem til i dag. Med udgangspunkt i billedkunst, naturvidenskabelige bøger, kort og

måleinstrumenter undersøger forfatterne de historiske rødder, der vokser under nutidens antropocæne
landskab. Det er et naturligt afsæt for at forstå det 21. århundredes globale klimakrise.
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