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In my thesis, I chose to focus on longing. A longing for a different way of 
life; a life beyond the commerce, closer to nature. It is an artistic investi-
gation into longing for nature, and I wonder why we long. What are we 
longing for? What are we longing to get away from? What is it that controls 
our longing?

In hope of learning more about how we got to where we are today, I have 
traced signs of longing for nature. I have been collecting old and new ide-
as and thoughts that seem relevant, and present them in the exhibition. I 
concentrated on the longing for nature because I see serious flaws in our 
way of life, and a more or less conscious desire for something different. 
It feels important to criticize our way of life and our longings, but also to 
protect our species-specific ability to dream of a radically different future. 
Since alternative lifestyles are not very common and may seem difficult 
to take part in, I wanted my thesis to create a mental space for those alter-
native dreams. This led me to build a tent installation.

I mitt examensarbete valde jag att inrikta mig på längtan. En längtan efter 
ett annat sätt att leva; ett liv bortom kommersen, närmare naturen. Det är 
en konstnärlig undersökning av naturlängtan och jag frågar mig varför vi 
längtar. Vad är det vi längtar till? Vad är det vi längtar oss bort ifrån? Vad 
är det som styr vår längtan?

I hopp om att lära mig mer om hur vi hamnat där vi är idag har jag spårat 
tecken på naturlängtan. Jag har samlat gamla och nya idéer och tankar 
som känns relevanta, och presenterar dem i utställningen. Jag inriktade 
mig på naturlängtan därför att jag ser grava brister i vårt levnadssätt,  
och en mer eller mindre medveten längtan efter något annat. Det känns 
viktigt att kritisera vårt levnadssätt  och vår längtan, men också att  
värna om vår artspecifika förmåga att kunna drömma om en radikalt 
annorlunda framtid. Eftersom alternativa livsstilar inte är så vanliga och 
kan kännas svåra att ta del av, så ville jag i mitt examensarbete skapa ett 
mentalt rum för just alternativa drömmar. Det ledde mig till att bygga en 
tältinstallation.
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1. En personlig bakgrund till varför jag inriktat mig på längtan

Jag har gått i skolan hela mitt liv. Från att jag var 9 år började jag må 
väldigt dåligt av skolan och gör det än idag, trots att jag tycker om att 
läsa och lära mig saker. Duktig-flicka-komplexet är väldigt vanligt och 
det är svårt att göra något åt när både skola och arbetsliv handlar om kon-
kurrens. Att ständigt bedömas och jämföras. Jag har alltid haft ett stort 
behov av att ha något att se fram emot för att stå ut med vardagen. Det 
kan vara att jag längtar efter helgen eller har något kul inplanerat, t.ex. 
att gå på bio eller åka på en resa. När jag gick i grundskolan längtade jag 
efter gymnasiet, när jag gick i gymnasiet längtade jag efter studenten. Nu 
har jag insett att det inte går att hålla på och längta på det där sättet. För 
att någonsin kunna uppskatta något så måste man kunna uppskatta nuet. 
Inte skjuta fram allt och tänka att det blir bättre sen, för det blir det aldrig.

Snart är jag klar med en fyra år lång utbildning som antagligen inte 
kommer ge mig vare sig jobb eller lön. Men jag vet inte ens om jag vill 
ha jobb och lön. Orsakerna till varför jag är tveksam till arbete är att allt 
lönearbete genererar skattepengar som går till saker jag inte står för, t.ex.  
vapenexport och kärnkraft. Sedan bidrar det också till en ekonomisk 
tillväxt som direkt hotar planetens hälsa. Jag har insett att all den här  
tävlan, konkurrensen och prestationskraven som varit ett tungt ok för mig 
beror på ett samhällssystem som jag inte tror på. Jag tror på något annat.

Jag längtar inte längre efter samma saker som när jag gick i grundskolan. 
Förr längtade jag efter ett välbetalt, intressant jobb, ett eget hus i en stor 
stad, snygga möbler, exklusiva designerplagg. Men nu när jag växt upp 
med att konstant påminnas om växthuseffekten har jag insett att det här 
inte är hållbart. Hur ska jag då kunna leva etiskt rätt i det här samhället? 
Hur kan jag sluta konsumera? Hur kan jag påverka? Hur tar jag ansvar?

De enda stegen jag själv tagit är att jag slutat köpa nytillverkade saker som 
jag inte behöver (bortsett från böcker och vinylskivor ibland), gått över till 
veganism, jag dumpstrar1, röstar vänster, delar med mig så myck et jag 
kan och försöker tala med folk om sådana här saker. Jag längtar numera 
efter ett billigt, lantligt boende, att lära mig odla min egen mat, att bo flera 
tillsammans, att ha fritid och att kunna skapa. 

 

 1 Dumpstring, även kallat: dumpster diving, sopdykning eller containerdykning. Dumpstring 

 betyder att man letar efter användbara material eller livsmedel som slängts bort.
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Men HUR ska det fungera? De flesta andra som bryr sig om något som 
helst liv på den här planeten skulle nog också vilja veta.

Vi görs helt beroende av samhället. Vår mat kommer från en affär, våra 
kläder från butiker, vårt vatten från en kran. Vi blir beroende av löne-
arbete eller bidrag från staten på det sättet. Vi föds beroende. I skolan fick 
vi lära oss att ljung är Västra Götalands landskapsblomma, men jag kan 
inte rena vatten eller nämna fem ätbara växter i lokalområdet. Det är en 
konstig prioritering av kunskap, enligt mig. Jag vet inte ens vilken dag i 
måncykeln det är. Jag mår illa av att gå på asfalt och köpa mat i butiker 
för att jag vet vad det innebär, men ändå är det på det sättet jag lever. Det 
är det sättet jag lärt mig helt enkelt.

Men det måste väl finnas andra sätt? Andra sätt att bo, äta och överleva 
med gott samvete i det här samhället? Vi vet om miljöproblemen, vi vet 
att jorden har ändliga resurser, vi vet att konsumtionssamhället är ohåll-
bart. Men ändå rullar det på, tillväxten måste öka och vi formas till att 
drömma drömmar som gynnar det ekonomiska systemet. Fast vi ska tro 
att det handlar om våra egna drömmar, vårt eget liv, vårt eget bästa, vårt 
självförverkligande, vårt välmående. 

Jag har svårt att tänka mig ett jobb som jag skulle stå ut med en längre tid, 
just därför att det är ett jobb. Att jag måste sälja min tid för att ha råd att 
leva. Ha råd med boende, ha råd att köpa importerad mat. Ingen annan än 
jag har rätt att bestämma hur jag ska leva mitt liv, ändå känns det som att 
allt är bestämt åt mig. Alla måste jobba för att överleva. Det kan inte vara 
därför jag är född, tänker jag. För att sälja den enda tiden jag har. Med 
tanke på hur långt den teknologiska utvecklingen kommit så tycker jag 
det är konstigt att vi fortfarande förespråkar mer och mer arbete. Borde 
inte mer fritid vara mer värt att eftersträva? Alla passar inte ens in i mall-
en, de faller utanför och lever i diken. Vårt ekonomiska system bygger 
på att vissa är i överläge, andra i underläge. De som är i underläge ska 
drömma om att klättra, för arbete ger ju ”frihet”.

Men jag vill inte. Jag söker något annat, jag längtar. Jag ser ju att du läng-
t ar också. Det är ingen hemlighet. Det finns många journaler, kolonilott-
er, tältsemestrar, cyklar, barkbröd, örtschampo, eld på DVD, ”naturlig” 
inredning, elbilar, kosttrender, into the wild-romantik, additive-free- 
tobak, tvättnötter, sommarstugor, surdegsbakande män, fejkhantverk, el-

ljusspår, guerilla gardening, ergonomiskt korrekta kontorsstolar, låg-
energilampor, fjällräven, ”gröna” jobb, självhjälpböcker, svampkurser, 
friskvård, konst med naturmotiv på sjukhus, mindfulness, kaffetermos. 
Jag kan se sammanhang i de här sakerna. Vi söker något, saknar något, 
längtar efter något. Det känns så falskt och så äkta. I dessa varor och  
tjänster gömmer sig mellanmänskliga värden vi lärt oss köpa istället 
för att vända oss till varandra. Ingen blir kär i dig om du inte köper en  
deodorant till exempel. Ansar lagom mycket hår.
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2. Tidigare erfarenheter av tält

Det finns många olika slags ingångar för mig när det gäller tält. Jag har 
diverse erfarenheter av dem. När jag gick i scouterna som ung tältade 
vi i vindskydd vi lärde oss bygga eller i gamla militärtält med kamin i 
mitten. Under min barndom åkte jag och min familj till Frankrike med bil 
och tältade hela vägen dit. Jag har även bott i tält under musikfestivaler. 
Oftast bara några dagar, ibland en vecka åt gången.

De här erfarenheterna av tält minns jag som mycket obekväma. Under 
familjesemestern föredrog jag att sova i bilen för tältet var för varmt 
och trångt (vi var sex personer i ett fyrmannatält). På festivaler är det  
antingen för varmt eller för kallt, folk förstör varandras tält och det är 
allmänt skitigt och obekvämt. Men det hör till, det vet alla. Det tycker jag 
är lite fint också; alla är smutsiga, sover illa och stinker några dagar. Ingen 
bryr sig, man har kul ändå. Eller kanske just därför.

På festivalen Forest Star nära min hemort i Sverige samlas människor 
från olika länder varje år kring midsommar för healing och gemenskap 
i Urla Skogar. De bygger flera stora tipis och besökarna får slå upp sina 
tält nästan var som helst i skogen. När stora folkmassor samlas för att 
leva sida vid sida i olika former av tält är inställningen och attityden 
avgörande. Främlingar hälsar på varandra och ler. När det börjar regna 
hjälps vi åt att bygga ett skydd av en presenning någon haft med sig och 
rep någon annan hade. Den här typen av gemenskap upplever jag sällan 
i den ”vanliga” världen. Vi har blivit så individualistiska av vårt sätt att 
leva. Det är kul att bara gå omkring på dessa festivaler och titta på hur 
folk valt att bygga bo. Gamla tygtält som liknar minihus, egenbyggda 
konstellationer av tält och presenningar, bilar och bussar som byggts om 
till hem, tygstycken som skapar rum. Samarbete blir viktigt helt plötsligt, 
man kommer överens om var det är bäst att sätta upp sitt tält. Var finns 
vattnet? Vad är det för underlag? Har vi skydd för solen? Osv.

I somras åkte jag på en road-trip till Malmö med en vän. Då tältade vi på 
en vanlig camping en gång. Det är en väldigt konstig miljö. Låtsashem, 
väldigt konstruerat. Det känns lite påhittat. Vi kände oss så obekväma 
med det att vi valde att inte tälta på platsen vi hyrde utan bakom ett stycke 
högväxt gräs. Efter det tältade vi i en skogsdunge nära Ladonien2. Vi 
visste inte vem som ägde marken men tält lämnar inte mycket spår efter

 2 1996 deklarerades Ladonien som en självständig stat av konstnären Lars Vilks. Ladonien ligger i  

 naturreservatet Kullaberg i nordvästra Skåne.



14 15

sig så det fick duga för en natt. När mörkret lagt sig och vi skulle sova 
hörde vi ett fyrfotat djur närma sig. Ett starkt obehag innfann sig, man 
är inte särskilt skyddad i ett tält. Vi  kunde inte se, bara höra. Vi kunde 
höra djuret andas precis vid våra huvuden. Det finns en känsla av 
utsatt het i tält, bara ljudet av dragkedjan kan jag uppleva som obehag 
lig. En kompis till mig sa en gång att hon föredrog att sova under bar 
himmel framför att sova i tält, just därför att det tunna skyddet ingav en  
känsla av obehag. Ändå ÄR det ett skydd, ett minimalt skydd. Ett mini-
malt utrymme för att kunna resa, leva, flytta på sig, röra sig.

Tält används inom otaliga områden: tältsemestrar, politiska demon-
stra tioner och ockupationer, gräsrotsgallerier, vandringar, nomadliv, 
flykting   läger, öltält, lek mm. Det är enkelt, portabelt, lätthanterligt, 
billigt. Just därför att det är lätt att ta med sig och flytta runt så känns det 
effektivt som demonstrationsmedel: att visa upp att nu sätter jag upp det 
här tältet JUST HÄR, för att protestera mot något. Det är superenkelt att 
sätta upp det 10 meter bort men man väljer platsen av en orsak, det kan 
demon strera något bara genom att stå där.

De otaliga användningsområdena som finns för tält bidrar till en mång-
tydighet som är viktig i konst, men det var inget som jag tänkte på från 
första början. Eller det var snarare bara ett plus men inte det jag ville att 
det skulle handla om. För mig står tältinstallationen för ett alternativt rum 
som jag saknar. 

2.1 Tidigare tältarbeten

Jag har tidigare jobbat med tält några gånger, fast med andra utgångs-
punkter. När jag var på utbyte på Island hade vi en gästlärare i skulptur 
som heter Aðalheiður Eysteinsdóttir. Kursen hette ”personal space” och 
uppgiften vi fick var att bygga ett personligt utrymme. Jag har alltid tyckt 
om att bygga lakansfort och gör det fortfarande nu som då, oftast runt 
min säng. Jag valde att bygga ett lakansfort vid min ateljéplats i skolan, 
det var mitt personliga utrymme. Jag köpte lakan på loppis och byggde 
det på en dag, sedan tillbringade jag hela skoldagarna där inne i två 
veckor. Då handlade tältet om mitt behov av en privat sfär. När jag 
mådde dåligt i grundskolan brukade jag t. ex. låsa in mig på toaletten för 
att kunna vara ensam. I gymnasiet brukade jag gå iväg till ett elljusspår. 
I lakansfortet hade jag tid och rum att fantisera, dagdrömma, vara i mig 
själv, skriva och pyssla. Det var en fristad, mitt drömnäste. Jag döpte tältet 
till Daydream Nation. Ibland tittade folk in men det var lite för trångt för 
två personer.
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En annan gång jag jobbat med tält var under en kurs i videomapping 
förra året då ett tipiformat tält riktade tankarna mot schamanism och 
mardrömmar. Jag hade funderingar om natur, förmultning, magi, 
riter och ursprung mm. som jag ville försöka få med i en tältform, men i 
slutändan blev det bara något som passade videon jag gjorde. Kursen var 
väldigt kort så det var mest som en prototyp, men ändå lite nosande på 
vad jag nu fördjupat mig i. 

En gång i höstas hjälpte jag en kompis som arrangerar klubbar i Skövde 
med utsmyckning. Vi satte upp ett stort tält på gatan vid ingången och 
satte dit en massa gamla soffor från loppisar. Det blir direkt en helt annan 
typ av miljö när man befinner sig i ett tält. Tältet inger en känsla av till-
hörighet och gemenskap. Det skapar en intimitet som inte är påträngande 
utan bara given. Det är ett enkelt medel för att skapa låtsasrum utomhus 
där folk kan samlas, kura ihop sig.

2.2 Vad det står för nu

Det finns en del likheter mellan tidigare tält och det jag gör nu, men  
samtidigt är det något helt annat. Nu vill jag koncentrera mig på längtan-
det efter sammanhang, ursprung och alternativa sätt, eller ”rätt” sätt, 
att leva. Jag brukar intressera mig för saker jag inte förstår VARFÖR jag 
intresseras av. Jag funderar på vad dragningen kommer ifrån. Tältet 
har intresserat mig en längre tid, och jag har under mitt konstnärliga 
forskande om naturlängtan fått lite mer klart för mig varför jag dras till 
just tält. Tältet står för naturlängtan för mig. Ett annat sätt att leva. Att 
kasta bort alla sina tillhörigheter, sitt boende, och gå ut i naturen och fälla 
upp sitt tält vartsomhelst. Jag tror den här längtan är väldigt ursprunglig 
och finns i alla människor, även om inte alla tänker på samma sätt kring 
just tält som jag gör.

På samma sätt som mitt lakansfort fungerade som en personlig, mental 
fristad vill jag att tältinstallationen ska vara en plats för tankar, reflektion 
och kanske till och med rekreation. Tältet har dykt upp i mig som något 
jag saknat innan. Jag har svårt att precisera det men jag bär en längtan. 
Då jag finner det svårt att få utlopp för den här längtan tyckte jag att det 
kunde vara givande att skapa en plats för det. Jag har ett behov av sådana 
platser och därför vill jag skapa en sådan plats. Men den är inte bara till 
för mig personligen.

Det här med att fundera på varför människan intresserar sig för vissa 
saker under en viss tid fick jag upp ögonen för då jag studerade kultur- 
och idéhistoria i gymnasiet. Hur människans tankesätt påverkar allt från 
hur vi tuktar våra trädgårdar till hur vi formar våra relationer. Jag bear-
betar naturlängtan i mitt examensarbete därför att jag själv längtar och ser 
att andra gör det också.
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3. Om forskandet: att spåra och iaktta

Min undersökning handlar om hur vi lever idag, om hur vi ser på livet 
och framtiden. Jag försöker hitta mönster av naturlängtan från historisk 
och modern tid. I försöket att förstå min egen längtan, varför jag dras 
till de ämnen och områden jag arbetat med nu, så kartlägger jag mina 
egna influenser. Jag försöker se samband mellan personliga intressen och 
erfaren heter och samhället i stort. Hur kom jag hit? Hur kom vi hit? 

Forskningen har gått ut på att jag sökt information om hur naturen 
påverk ar vår hälsa, hur vårt förhållande till naturen ändrats under 
männ iskans historia och varför. Jag har även läst in mig på anarko- 
primitivismen och annan grön och anti-kapitalistisk litteratur. Det kan 
handla om allt från rödlistning av arter till svenska arméns instruktions-
bok i överlevnad i vildmarken. Det är inte alltid det har varit böcker, jag 
har även hämtat information från internet: forum, fritt nedladdningsbara 
böcker och forskningar, fanzines, artiklar, föreläsningar m.m.
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Det här iakttagandet av mönster, spårning av naturlängtan, samlandet 
av tankar, idéer och bilder, ska fungera som inkörsportar till verket. Det 
blir som en sammanfattning av den mentala process som lett mig till att 
bygga tältinstallationen. Tankeprocessen har jag dokumenterat i form av 
ord och bilder i ett par skrivböcker, på lappar i ateljén och i en text och 
filer på min dator.

För mig är samhällskritik en viktig egenskap i konsten. Vare sig man vill 
det eller ej så speglar konst och kultur samtiden, men jag tycker själv att 
det är bra att som konstnär och människa vara uppmärksam på brister, 
att iaktta och peka på saker. Jag hoppas att mitt verk kommer att spegla 
världen den kom ur. Det kommer i alla fall spegla min bild av världen.
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3.1 Trovärdighet?
 
Under processen har jag ibland oroat mig för trovärdigheten i min forsk-
ning, men då måste jag påminna mig om att det handlar om en konstnärlig 
och personlig forskning. Jag tycker inte att en historia måste vara sann för 
att vara intressant. Lika lite tycker jag att allt jag har med i min tankekarta 
måste vara något jag står för eller håller med om för att kunna ge något. 
Det är ändå omöjligt att vara objektiv. Om någon annan av samma art 
som mig kan relatera till det jag gjort är jag nöjd. Vem har inte gripits av 
en roman, fiktion, utan att det är ”sant”?

Ibland har jag också tänkt att det är lite torftigt att bara citera andra och 
nämna namn, men det handlar för mig om en kartläggning och struk -
turering av fakta och erfarenheter. Jag kan ändå inte komma med ”rätt” 
svar om hur vi ska leva, jag är lika formad av min samtid som alla andra. 
Det enda jag kan göra, och som jag har gjort, är att uppmärksamma vad 
som känns fel och peka mot något som skulle kunna vara bättre. Att åter-
upptäcka vad andra har sagt och gjort, bearbeta det och dra kopplingar 
till andra och oss själva idag. Plocka ut det som känns relevant för mitt 
projekt. Jag tänker att om jag kan uppskatta ett visst tankesätt eller en 
dikt, så finns det högst antagligen någon annan utöver mig som också kan 
det. Om inte så ser de i alla fall min tankegång.

Men det är spretigt. Jag har dragit kopplingar mellan saker jag tycker är 
betydelsefulla eller intressanta av olika anledningar. Jag har försökt att 
tygla mig och inte bara ha med saker jag själv tycker om. Det känns viktigt 
att ha en bredd, men samtidigt har jag såklart inte med något som före-
språkar skövling av regnskog eller liknande. Besökarna kommer förhopp-
ningsvis att kunna se var min blick kommer ifrån, vad jag utgår från, vart 
jag är på väg. Jag tycker att sökandet efter kunskap är ett värdigt mål i sig.

3.2 Forskningsarbetet
 

”[...] our condition becomes less stable and more 
chaos-prone the further we move away from nature, contrary 
to the dominant ideology of progress and development. With 

disenchantment comes a growing sense that something different 
is urgently needed.”3

Det finns otaliga bevis på att ett liv baserat på arbete och konsumtion 
är skadligt. Våra kroppar är inte gjorda för att sitta framför datorer eller 
utföra monotona arbeten dag ut och dag in, det var inte den situationen 
vår evolution format oss till. Det tyder friskvård, ergonomiskt korrekta 
kontormöbler och alla dagens kost- och träningstrender på. Vi lider mer 
och mer av folksjukdomar som diabetes och depressioner. Och vi lider av 
urmänskliga behov: kärlekstörst. En längtan efter gemenskap.

Problemet med dagens samhälle är att vi söker dessa livsnödvändiga 
värden på helt fel platser. Vi formas till att drömma enbart individualis-
tiska drömmar. Vi matas konstant av uppmaningar att följa våra dröm-
mar. Att klättra, förverkliga oss själva genom arbete, karriärer och bilden 
av oss själva. Om du frågar någon vad de har för drömmar kommer du 
antagligen få svar som har att göra med karriär och boende. Ideallivet. 
Något gnager i mig när människor säger att den högsta drömmen de har 
i livet är att bli läkare och köpa en fin lägenhet på ett bra läge. Är det allt? 
Vad uppnås? Blir man lycklig av det? Hur kan man bli lycklig av det när 
vi vet att de flesta människor inte ens får samma chanser? Hur kan vi 
legitimera sådana drömmar, sådant överflöd? Hur kan vi med gott 
samvete titta på vårt egna materiella överflöd och samtidigt se dem som 
svälter och törstar?

Jag fann det trösterikt att få det gjutet i ord, den här problematiken med 
egocentriska drömmar som enbart handlar om jaget, när jag läste Nina 
Björks senaste bok Lyckliga i alla sina dagar4. Hon kallar dessa drömmar om 
fondväggar och marockanskt kakel i badrummet för skitdrömmar. Hon 
gör det därför att de inte inkluderar ett vi. Vi formas inte till att tänka på 
oss som en del av en grupp eller en del av ett sammanhang, något större. 
Jag tror den känslan av sammanhang fattas oss, den fattas mig i alla fall. 
Den här meritokratiska samhällsordningen är något som fått mig illa till 
mods under hela skolgången. Att hela tiden jämföras och tvingas tävla
 

 3 John Zerzan, Why primitivism? 2002. Zerzan refererar här till Agnes Hellers Can Modernity 

 Survive? Berkeley, 1990, s. 60.

 4 Nina Björk, Lyckliga i alla sina dagar, Bonnier Pocket, 2012
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fastän jag inte vill. Meritokratin är en falsk demokrati därför att alla aldrig 
kan ha samma förutsättningar. Människor är olika. Det sägs att alla är 
lika och har samma rättigheter men det fungerar inte om alla får belöning 
efter förmåga. Det är osolidariskt.

Det är något av ett mysterium för mig hur vi kan drömma om karriärer 
och onödigt hög materiell standard SAMTIDIGT som vi är medvetna 
om konsumtionens påverkan på miljön. Tanken på fortsatt ekonomisk 
tillväxt är helt oförenlig med tanken på en grön framtid. Men vi formas 
inte till att drömma om en bättre framtid för alla därför att det inte finns 
någon som tjänar pengar på de drömmarna. Det sitter oerhört djupt det 
här. Vi är sedan födseln matade med propaganda som säger till oss vad 
vi ska drömma om.

Därför efterlyser jag gröna utopier i mitt examensarbete. Jag hoppas att 
besökarna börjar tänka i andra banor, reflektera över sitt eget liv och sina 
drömmar. Det känns oerhört viktigt att visa på alternativ, för de är svåra 
att höra om annars. Man måste verkligen söka sig till det för att lära sig. 
Man måste också skapa rum där alternativa drömmar får plats.

För det finns andra stigar. Det finns möjligheter. Jag vill att människor 
ska ta tillbaka sin egen förmåga att drömma om det som ännu inte finns, 
tänka på varför de tänker som de tänker, lever som de lever. Vad vill sam-
hället få ut av mig och mitt liv? Vad vill jag få ut av mitt liv? Vad strävar 
och längtar jag efter? Varför gör jag det?

5
 5 Forest Star. http://www.skovdenyheter.se/artikel/25652/forest-star-lockade-600 (hämtat: 18/3  

 2014).
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3.3 Exempel ur arbetet

Själva forskningen presenteras som en tankekarta under utställningen, 
men jag vill ändå skriva kortfattat om en del saker jag läst om. Jag vill 
också ta upp ett par exempel på liknande projekt som behandlar längtan 
och gröna utopier.

Något av det mest intressanta av det jag läst under forskningen är vad 
den neolitiska revolutionen innebar för människans utveckling. Det var 
ingen omvälvande revolution utan skedde stegvis under en lång tid, 
för ungefär 10 000 år sedan. Innan hade människan levt nomadiskt som 
samlare och jägare i flockar. Utan hierarkier. I och med den neolitiska 
revo lutionen övergick vi till att bli bofasta och började med jordbruk och 
djurhållning. Populationen växte och matproduktionen ökade. I och med 
att människan började bruka jorden blev det också nödvändigt att dela 
upp den, äga den. Städer, handel och civilisationer växte så småningom 
fram. Några av följdverkningarna av den neolitiska revolutionen är: 
klass amhället, sexism, religion, krig, kolonialisering, domesticering och 
speciesism.

Anarko-primitivismen är en gren inom anarkismen som vill återvända 
till livet som jägare och samlare. Vissa är mer extrema än andra. En del 
vill med våld störta civilisationen och helt förstöra det mänskliga språket, 
andra tror på en fredlig utveckling som går hand i hand med teknologin. 
Det finns mycket vettigt i deras teorier och en tydlig längtan efter ett 
förlorat ”paradis”. De anser att vi förlorade något så vi började se oss 
själva som överlägsna naturen, istället för en del av den. De inspireras 
av ursprungsbefolkningars levnadssätt och söker efter ett ”naturligt” 
sätt att leva, i samklang med naturen och varandra. Jag har med flera 
anarko-primitivister i forskningen för att de förenar många intressanta 
tankar från flera olika forskningsområden, bland annat antropologi, etno-
logi och evolutionsbiologi.

Det var också intressant att läsa om hur vår syn på naturen förändrades 
när bondesamhället övergick till industrisamhälle. I kapitlet ”Människan 
i naturen” i boken Den kultiverade människan6, skriver Frykman bland an-
nat om hur urbaniseringen och industrikapitalismens framfart påverkat 
hur vi upplever tid. Att det i det moderna, produktionsinriktade samhäll-
et blev nödvändigt att dela in vår tid i arbetstid och fritid. Vi slutade leva

 

 6 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan, Gleerups, Liber Läromedel, Lund,  

 1980.

cykliskt med årstiderna; den naturgivna rytmen försvann. Det är en av 
flera orsaker till att vi alienerats från naturen och gett den en kompensa-
torisk kvalitet. Efter det nödvändiga arbetet kommer den efterlängtade 
fritiden då vi kan koppla av och njuta av, och i, det ”naturliga”. 

Både övergången från bonde- till industrisamhälle och den neolitiska 
revolutionen innebar förändringar i vårt sociala umgänge. I bonde-
samhället var det gården och gårdshushållet som var det viktiga, inte 
kärnfamiljen. Då vi levde i flock som samlare och jägare rådde det jäm-
ställdhet mellan könen, och det var inte en biologisk familj som utgjorde 
flocken.  Förenklat kan man säga att i och med båda utvecklingarna  
försvann storfamiljen och jämställdheten. Antagligen för att de nya  
relationsformerna och könsmaktsordningen gynnade det nya sättet att 
leva.

Det här är exempel på saker jag läst om som ökar min förståelse för hur 
vi hamnat där vi är idag. Jag får också lättare att förstå min personliga 
längtan då jag lär mig om hur vår kultur utvecklats. Andra saker som jag 
har med i forskningen är: en undersökning om hur och varför naturen 
påverkar vår hälsa, begreppet biofili, utdrag från forum som handlar om 
t.ex. permakultur, allemansrätten, listor på rödlistade djur, citat från en 
föreläsning med anarko-primitivisten Derrick Jensen, överlevnadstips 
från armén, citat ur romaner, facklitterära böcker, filmer, musik m.m.

Jag insåg efter ett tag att det inte alls är allt som handlar om naturlängtan.  
Det är en massa olika saker som på något sätt berör mig egenlängtan. 
Min längtan är dels en längtan bort från det kapitalistiska samhälle 
vi  lever i, dels en längtan till ett naturligare sätt att leva. Mellan dessa 
”bort från” och ”till” spänner sig min personliga forskning, sökandet efter  
andra  levnadssätt.

”We need to find new ways of living together, and  
that is what I’m looking for in my work.”7

Citatet är av den holländske arkitekten, konstnären och designern Dré 
Wapenaar, taget ur dokumentärfilmen Microtopia. Wapenaars ”Tree-
tents” designades först åt brittiska vägdemonstranter som protesterade 
mot ett motorvägsbygge för att skydda en skog. Senare har de också  
använts på Hertshoorn camp site nära Garderen i Holland. Där kan upp

 

 7 Microtopia, Jesper Wachtmeister, Solaris Filmproduktion, Eight Millimetres AB & SVT AB 2013.
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till fyra personer hyra ett tält. Wapenaar säger att tält med sitt universella 
språk är ett utmärkt sätt att försöka förstå kemin mellan människor.Oav-
sett bakgrund eller kultur så är ett tält ett universellt hem.8

Microtopia visades på SVT i september förra september. Den handlar om 
den växande rörelsen kring mikroboende. I Microtopia undersöker en rad 
arkitekter, konstnärer och designer drömmen om det portabla boendet. 
I en ständigt krympande värld med en ständigt växande befolkning är 
det fler och fler som drömmer om portabla och alternativa boendeformer. 
Vissa drömmer om småskaligt boende av ekonomiska eller miljömässiga 
skäl, andra strävar efter frihet, flexibilitet och självständighet. På filmens 
webbplats frågar de: ”Är det dags att kliva av ekorrhjulet, lämna den  
rådande normen kring arbete och konsumtion, sälja bostaden och flytta 
in i en poncho?”9

Filmen visar flera kreatörer som byggt bo på tak, i industrilandskap, på 
trottoarer och i naturen. Vissa av dem talar mest om återanvändning, att 
bygga av befintligt material. En arkitekt är övertygad om att kompakta 
boenden alltid är smartaste sättet att bygga. Andra säger att de vill för-
bättra världen och för att göra det behöver vi experimentera och försöka 
hitta andra sätt att leva och bo.

 8 http://been-seen.com/travel-blog/art-and-design/tent-art (hämtat: 10/2 2014).

 9 http://www.solarisfilm.se/portfolio/microtopia/ (hämtat: 30/1 2014).

 10 “Treetents“ av Wapenaar. http://www.solarisfilm.se/newsite/wp-content/uploads/2013/09/ 

 tents_night.png (hämtat: 30/1 2014).

10

Ett annat exempel på någon som jobbat i samma anda som mitt slutarbete 
är Andrea Zittel. Hon intresserar sig för självförsörjning och anpassning. 
Hennes ”Wagon Stations” är kompakta, självförsörjande hem som är  
anpassade för ett liv i öknen. Zittel har varit med och utvecklat den  
ideella föreningen High Desert Test Sites (HDTS) i nationalparken Joshua 
Tree i Kalifornien, där flera ”Wagon Stations” finns. Där ordnas work-
shopar, turer bland olika slags mikroboenden, residens, publikationer och 
solo projekt. På HDTS webbplats11 står det att experimentet går ut på att 
utmana konventioner kring ägande och egendom. De vill ta in konst-
en i det vardagliga livet, i ett landskap eller en gemenskap där andra  
kriterier än konstinstitutionernas råder. För att bidra till ett samhälle där 
konst kan göra skillnad. De vill skapa ett nytt ”center” utanför befintliga  
centra, för att där uppmuntra en konst som föds, lever och dör på en och 
samma plats. De inspireras av dem som skapar kulturellt relevanta och  
intellektuella verk, oavsett var de befinner sig. Många av konstnärerna 
som söker sig dit kommer från större städer, men kommer dit för att de 
vill leva på ett ställe där de själva kan forma utvecklingen av det gemen-
samma.

 

 11 http://highdeserttestsites.com/page/mission  (hämtat: 23/4 2014).

 12 “Wagon Stations” av Zittel. http://zittel.files.wordpress.com/2013/03/mg_0504.jpg (hämtat: 26/5  

 2014).

12
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3.4 Tankekartorna: att strukturera, kartlägga, bearbeta

Jag vill ha en idé jag faktiskt tror på och har tänkt igenom ordentligt innan 
jag tycker det är värt att dela den med andra. Tankekartor är inte något 
jag sysslat så mycket med tidigare, men jag uppskattade Lia Perjovschis 
diagram mycket när jag såg dem på Galleri GRO, trots att jag inte kunde 
läsa allt hon skrivit. När jag läste matematik i grundskolan brukade jag 
behöva rita problemen för att kunna förstå och lösa dem, och jag känner 
lite samma sak inför de här tankekartorna jag håller på med. Det handlar 
om att visualisera för att skapa en ordning som jag har svårt att upprätt-
hålla mentalt.

Jag har även stött på personliga kartor på utställningar, bland annat en av 
konstnären Qiu Zhijie på Göteborgs Konstbiennal 2013. Det är underbart 
att kunna stå framför en textbild och allteftersom upptäcka fler och fler 
detaljer. Ord, riktningar, innebörder. Ofta tilltalas jag av text som behand-
las som bild, det är intressantare att läsa då. Det blir lite mer äventyrligt 
och blicken söker sig fram på ett annat sätt än i vanliga, linjära texter. 

Att ställa ut en tankekarta som redovisning för min konstnärliga forskn ing 
tyckte jag kändes passande. Det går att redovisa kopplingar och samman-
hang på ett annat sätt då man behandlar information visuellt.
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4. De som trampar upp andra stigar

För att tältprojektet inte bara skulle handla om min personliga längtan 
efter ett mer naturnära liv (eller bara sluta i spekulationer), så vill jag få 
tag i självupplevda erfarenheter. Jag har hört och läst om människor som 
valt att leva mer primitivt och bestämde mig för att leta upp några för 
att intervjua dem. Jag ville få med verkliga upplevelser av hur det är att 
leva ”off the grid” för att tältet inte bara skulle framstå som en löjlig koja. 
Jag vill visa berättelser om ett annat liv. Berättelser om människor som 
läng  tat så pass mycket att de faktiskt gjort sin längtan till verklighet.

Jag hittade fem personer som flyttat ut i skogen. Två av dem är bekanta 
till mig som jag träffat på en skogsfestival. De andra är bekantas bekanta. 
Vissa levde bara några månader i skogen, över sommaren oftast. Andra 
flyttar runt hela tiden. De bor på lite olika sätt: i tält, egenbyggda kryp-in 
och yurta. De säger att det är ett rikare liv och jag vill lyssna på dem. 
Jag vill att de ska dela med sig av sina erfarenheter och visa att det finns 
andra sätt att leva. Det finns inga SYO-konsulenter eller jobbcoacher som 
ger en rådet att dra till skogs om man mår dåligt av att leva i ett kapitalist-
iskt samhälle.

Jag kontaktade intervjupersoner på Facebook och fick svar både där 
och på min e-post. Jag ville inte styra dem alltför mycket så det enda jag 
frågade var: NÄR, VAR, HUR de bodde, VARFÖR de valde att göra det 
och om de tyckte det var någon större skillnad mot att bo i en ”riktig” 
bostad i en stad. Om de hade någon anekdot eller foton de ville dela med 
sig av så sa jag att det var välkommet.

En av intervjupersonerna började fråga mig saker tillbaka och vi skriver 
fortfarande till varandra om hur man kan leva mer etiskt rätt. Vi har en 
del gemensamma intressen som har med naturlängtan att göra och det 
känns väldigt fint att ha kommit i kontakt med de här människorna som 
lever mina fantasier. De berättar om vad som är jobbigt med det och vad 
som är givande. En sådan sak får mig att känna en gnutta av samman-
hang, att det finns andra som drar samma slutsatser som jag och som 
agerar efter vad de känner och tycker är rätt. Längtan efter sammanhang 
tar upp en stor del av min egen längtan och jag känner mig rätt ensam i 
det. Men när jag läser Vargatid, ett svenskt anarko-primitivistiskt zine, så 
ser jag att de dragit samma kopplingar som jag mellan urfolks religiositet, 
vetenskapsmannen Rupert Sheldrake, shamanism, känslan av att vara 
domesticerad och att vilja läkas, ALLT! Jag fällde glädjetårar då jag insåg 
hur mina intressen som jag trodde var mina egna, helt spretiga intressen, 
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även hade kopplats ihop i andra människor. Människor som dessutom 
använde det i sin aktivism.

I och med att vi lever så stressat antog jag att folk inte skulle vara så sugna 
på att sitta och läsa alla intervjuer under utställningen. Jag minns när vår 
lärare läste romaner högt för hela klassen i grundskolan och jag minns 
hur alla älskade det. Jag ville ge intervjutexterna liv genom att presentera 
dem i ljudform. Det finns en fin känsla av gemenskap i att vara flera som 
lyssnar på en och samma berättelse också. Att dela något med varandra. 
Jag vill ta vara på det genom att spela in intervjuerna så att besökarna 
i lugn och ro kan gå in i tältet och lyssna på de här berättelserna. Jag  
byggde in några gamla hörlurar inuti en av kuddarna i tältet för att skapa 
en avslappnad atmosfär.

Lyssna på andra, tänk själv.

 13 Karin Bradley, biträdande lektor vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH. Citatet  

 är taget ur en nätartikel av Johan Lundberg för nättidningen Extrakt, 19/12 2013. 

 http://www.extrakt.se/livsstil-och-konsumtion/grona-utopier-visar-att-det-finns-andra-alternativ/  

 (hämtat: 9/4 2014).

”Det är lätt att avfärda gröna utopier bara för att de inte är  
fullkomliga. Men det är uppenbarligen inte det kapitalistiska 

samhället heller när det kommer till att lösa världens problem. 
Det är viktigt att försöka förstå och beskriva alternativ trots alla 

brister och ofullkomligheter.”13
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1. CD med intervjuerna
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2. Intervjuerna i sin ursprungsform

Jag kontaktade Emmanuel Myrhede, Emma Althaus, Torgny Nordén, 
Vilma Määttänen och Josef på Facebook. Två av dem skickade svar till 
min Yahoo-mail, de andra svarade direkt på Facebook. Såhär skrev jag 
till dem:

Torgny Nordén skickade några foton på sitt hem, och Emma Althaus  
delade med sig av foton från sin tid i Australien. De foton jag fastnade 
för kan ses vid texten till den person de tillhör. Dessa foton är även med i 
tankekartan i utställningen.

För att så många människor som möjligt skulle kunna ta del avberättel-
serna valde jag att presentera dem på engelska. Min vän Malin som är 
duktig på engelska hjälpte mig med att översätta intervjuerna. Hon är van 
med att översätta bloggar från svenska till engelska. Amerikanen Lyman 
Howard II lånade ut sin röst och läste in intervjuerna åt mig.

Emmanuel Myrhede
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Emma Althaus
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Torgny Nordén
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Vilma Määttänen

Josef
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