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På spaning efter den tid som flytt  är en personlig reflektion över landsbygdens väsen, organiserat i två 

faser: Åskådare och Deltagare. 

 

1. Åskådare 

I ett arkitekturklimat där ökad urbanisering är ett globalt fenomen och den hållbara staden har blivit ett 

mantra, uppstår efterhand frågan “Vad händer med de platser som människor flyttar ifrån?” 

 

Vad kan i så fall den hållbara landsbygden innebära? 

 

I förbindelse med arbetet reser jag genom den japanska och norska landsbygden för att, med min egen 

kropp som verktyg, undersöka frågan. Jag reser i spåren av ett bondesamhälle, en industriell tidsålder och i 

vår egen tids strävan efter lokal karaktär och autencitet. 

 

Som Marcel Prousts besatthet av minnets detaljerade narrativ i På spaning efter den tid som flytt, omges vi 

på landsbygden av platser och ruiner som väcker minnen om vad som en gång var.  

Vem vi en gång var.  

Upplevelsen av identitet är nära förbunden med historia.Vi tvingas till att leva våra liv i nutiden, men vi 

förstår den genom dåtiden (Kirkegaard).  

 

Landsbygden har gått från att vara platsen där folk levde till att bli en plats som de flesta människor 

besöker. 

 

Välståndets ekonomiska mekanismer förändrar förutsättningarna för landsbygden. Mindre platser blir 

lämnade till sina egna överlevnadsstrategier, det skjuts från höften med visioner för att möta framtiden. 

Några lyckas, andra inte. 

 

2. Deltagare 

Projektförslag: Jag ser på den lilla platsen Vines i Norge. 

 

Det västnorska landskapet präglas av ett nära förållande mellan att bo och att arbeta. Den tidigare 

naturalekonomin utnyttjade landskapet till det yttersta och lämnade efter sig gårdsstrukturer som sträcker 

sig sammanhängande från strandzonen till toppen av de branta fjällen.  

 

Vines är idag präglat av nedgång och avbefolkning. Kan man bygga vidare på den existerande strukturen 

och slå in en kil av en besöksekonomi som myntats av just detta förhållande mellan att bo och att arbeta? 


