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ABSTRACT

How can I as a storyteller talk about humans and nature and the relation between 
us and the natural world? How can storytelling contribute to create interest and 
engagement in nature and the environment? In this project I have investigat-
ed different ways of talking about nature, climate and humans, trying to find a 
different voice and angle on this everlasting important theme. Through practical 
research I have tried different strategies, voices and moods, with the result being 
a very personal approach to nature and environmental anxiety in a short, dark, 
poetic film.
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INTRODUKSJON

Jeg har alltid hatt et nært forhold til naturen. Kanskje fordi jeg vokste opp i Norge 
med skog og hauger utenfor huset, elg i hagen, fjelltur hver søndag, fisketurer 
med bestefar om sommeren. Vi gikk langs strendene og letet etter ting havet had-
de skylt i land etter uværet. Jeg elsket dyr og jeg ville bli bonde når jeg ble stor. 
Enhver ku, hund, sau eller geit på min vei fikk all min kjærlighet. Jeg var barn på 
nittitallet og vokste opp med en miljøengasjert blekksprut kalt Blekkulf på statlig 
tv. Jeg likte ikke karakteren særlig godt, men bildene fra voldsomme søppel-
berg har brent seg fast. Det ble oppfordret til at barn skulle aksjonere, banke på 
bilvinduer og be bilisten slå av motoren som sto på tomgang. Miljøsvinene. Jeg 
var et sjenert barn, så jeg aksjonerte ikke mot fremmede biler, men jeg oppfordret 
familien min til å selge bilen og kjøpe hest i stedet. I barnehagen jeg gikk i hadde 
vi en aksjon hvor alle barna hang opp diverse «STOPP - ikke hogg ned treet mit-
t»-lapper på et utsatt tre. Om søndagene viste de «Flukten fra dyreskogen»1 på tv. 
Det satt varige spor. I stuen hos farmor og farfar, på de myke frynseteppene foran 
tven ble jeg uendelig trist. Den eksistensielle tristheten et barn føler når det sk-
jønner at menneskene ødelegger naturen og at dyr må rømme og blir skutt og at 
man selv er menneske og derfor en del av det hele. Jeg blir for sørgelig ved tanken 
på serien til at jeg orker å se den igjen, mer enn tjue år etter. Dette er for meg et 
slags bevis på at historiefortelling kan forme hvordan man ser og føler verden. 

1 «Animals of Farthing Wood»
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INFORMASJON OG INSPIRASJON

Jeg har sett nærmere på tre prosjekter som omhandler den naturlige verden. Alle 
har inspirert meg i måten de tilnærmer seg naturen. «Torsk, 20 år, høyeste regis-
trerte alder 27», «Soundscape Røst» og «Hva var det hun sa?». De tre prosjektene 
er norske og relativt ferske; fra i fjor, eller er påbegynt tidligere, men fremdeles 
pågående. Det betyr at de befinner seg i samme kontekst som meg, geografisk og 
tidsmessig. Prosjektene er ulike, to er uttalt bekymret for dagens miljøproblemer, 
et er ikke, men kan likevel gi oss et annet blikk på vår rolle i den store sammen-
hengen. Ett er et rent tekstprosjekt, ett er tekst og bilde og ett er lydkunst. Innhol-
det er grunnen til at jeg valgte prosjektene, men jeg kjenner også slektskap til alle 
uttrykksformene. Jeg jobber selv både med tekst og bilde og lyd. 
 
Torsk, 20 år, høyeste registrerte alder 27
«Alt i verden er midlertidig, men noen ting er mer midlertidig enn andre. En 
torskefilet er mer midlertidig enn en oksebiff. Oksebiffen er mer midlertidig enn 
en stein. Steinen er også midlertidig. Grunnen til at fisk råtner fortere enn kjøtt, 
og grønnsaker, selv i kjøleskapet, er at enzymene i fiskekroppen er vant til å jobbe 
under mye lavere temperatur enn i våre kropper. Så snart fisken er død, setter 
enzymene i gang, åpner cellene for bakterier, åpner og åpner og åpner til det ikke 
er mer igjen å åpne. Vil man at fisken skal holde seg lenger, må man enten tørke 
den, salte den eller fryse den - konservering handler egentlig om å holde livet 
borte fra døden, ikke omvendt. Å hindre bakteriene fra å leve i det vi vil leve av. 
Men selv ikke disse metodene gir evig holdbarhet, selv ikke mumiene holder seg, 
de forsvinner langsomt inn i livet igjen, bit for bit, protein for protein går de inn 
i mikroorganismene. Man kan jo prøve, men selv hvis jeg hadde lyktes i å bevare 
dette eplet inn i den såkalte evigheten, selv hvis jeg fikk hvert atom til å stå stille 
, selv hvis jeg lot være å tenke på hva i all verden poenget med det ville vært - så 
ville det ikke nyttet. Hele universet ekspanderer og alle atomene fjerner seg fra 
hverandre. Alt blir oppløst til slutt, til og med universet. Det er umulig for meg å 
bevare farmor  som hun er og som hun var, selv minner endrer seg over tid.»2 

2 Frøydis Sollid Simonsen, «Dyr sortert etter alder», Flamme forlag, 2014
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Frøydis Sollid Simonsens tekst er ikke direkte knyttet opp til miljøproblema-
tikk, men evner å plassere mennesket  i den store sammenhengen, viser at vi 
alle lever i den samme verden med de samme biologiske kreftene. Den gjør oss 
organiske og flyktige, men samtidig til en del av noe større. Den ser på oss med 
et naturvitenskapelig blikk, men i en skjønnlitterær sammenheng og forteller en 
historie om oss som biologiske bestanddeler i en større helhet.’

Soundscape Røst
Elin Øyen Vister er kunstneren bak det stadig pågående prosjektet Soundscape 
Røst. «Soundscape Røst is an ongoing sound art project, that investigates and 
documents the changing soundscapes of the Røst archipelago in Nordland, 
northern Norway, and it´s struggling and endangered pelagic seabird popu-
lations, as well as the living coastal culture. Soundscape Røst traces the sound 
history of a truly unique environment.»3 

Kunstneren ønsker å vekke interesse for fuglearter som er i ferd med å dø ut, pga 
av overfiske, klimaendringer og av andre mer ukjente årsaker. Dette påvirker i 
sin tur kystsamfunnet det har vært en del av i lange tider. Gjennom lydopptak 
dokumenterer hun den naturen som finnes i dag, som kanskje ikke lenger finnes 
om noen tiår. Det er både aktivistisk og arkivarisk prosjekt. Hun gir de lyd-
landskapene hun tar opp en helt spesiell betydning.  Dette treffer meg fordi det 
er så enkelt, samtidig som det er uendelig viktig. Det taler til følelsene mine for 
det er så vakkert at det finnes og så trist at det forsvinner. Det handler om et helt 
spesifikt geografisk sted, men handler om universelle problemer. Hun gir naturen 
og fuglene og øysamfunnet en røst og bringer det nært oss, inn i det urbane, 
kulturelle rommet langt vekk fra øygruppen.

3 Elin Øye Vinster, http://soundscaperost.com/, besøkt 28.09.2014
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Hva var det hun sa?
Forfatteren Agnar Lirhus og illustratør Rune Markhus har sammen skapt boken 
«Hva var det hun sa?», en illustrert voksenbok, som også kan leses av og for barn, 
om klimaendringer og artutryddelse. (Bilder på neste side.) Det bygger på den 
danske poeten Inger Christensens dikt «Alfabet» fra 1981 om atombomben. Som 
diktet det bygger på er også dette bygget på alfabetet og Fibonacci-rekken (1, 2, 3, 
5, 8, 13 osv.) som er et forøkningssystem som fort får enorme proporsjoner. Som 
klimakrisen, som også begynner med små krusninger i vår tid til å vokse seg til 
en voldsom tsunami på bare noen hundre år - eller mindre. (Ref: bakerst i boken) 
Diktet har et ekstra prinsipp: det ramser opp arter som er truet av utryddelse. 
Artsdød og klimaendringer henger nøye sammen. Jeg setter pris på dette pros-
jektet fordi det er så ambisiøst, å prøve å favne klimakrisen i et dikt, i rytme, i teg-
ninger, i noe vi kan relatere til, føle. Den tar noe stort og abstrakt og skremmende 
og gir oss det på en ny måte. Den setter ord på, som Soundscape Røst, det som 
finnes i dag, men som kanskje snart er borte. 

Bakgrunn - tidligere relaterte prosjekter
Da jeg gikk mitt siste år på bachelor fikk vi en oppgave om miljøet. Jeg husker 
ikke hvordan oppgaven lød, men jeg husker følelsen. Professoren ga oss oppgaven 
som av plikt, unnskyldende. Alle visste at vi måtte gjøre dette for at skolen skulle 
kunne påstå at den viste interessere i verden for øvrig. Klassen, som var en gjeng 
med positive, oppegående mennesker synes tematikken var superdøll. Alle var lei 
av alt maset, hvorfor i huleste skulle vi bry oss med dette? Jeg var den eneste som 
brydde meg og jeg skammet meg. 

Det er som at miljøengasjementet mitt vandrer side om side med sin kompan-
jong som forsøker å kontrollerere det. Kompanjongen sier «Ikke bli for radikal, 
vær normal, ikke snakk for mye om det, ikke bruk det opp, ikke stikk deg for mye 
ut sosialt, aldri still spørsmål ved folk sine valg, ikke snakk om hvorfor du gjør 
ting, bare gjør de, vær positiv og si at det er skikkelig digg å sitte og slappe av på 
toget for der får man tid til å tenke. Absolutt aldri nevn de store tingene.»
De store tingene har derimot hjemsøkt meg i sene nattetimer. Hele den eksisten-
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sielle, menneskelige angsten er blandet med skyld og skam over å være et vestlig 
menneske som er med på den naturfiendltige festen i stedet for å gjøre de riktige 
tingene som kan endre saker, privat og politisk. Angsten for hva som kan komme 
i fremtiden er også der. I perioder kunne jeg ikke dusje uten å tenke på hvaler 
som fødte blinde barn eller skyldte opp på land eller sluttet å synge på grunn 
av menneskelig aktivitet. Min menneskelige aktivitet. De helt konkrete, faktiske 
opplysninger om hva som skjer er jeg ikke så interessert i. Jeg er først og fremst 
interessert i at vi holder på med noe som er helt forferdelig galt, og vi vet det. 
Hvorfor er ikke naturen en større del av livet vårt, bevisstheten vår, valgene våre, 
samtalene våre? Jeg mener ikke nødvendigvis en tur på fjellet, men at man anerk-
jenner hvor man kommer fra, hvor alt liv kommer fra, hva vi er laget av, hvilken 
sammenheng vi er en del av, hva livet etter oss er en del av. 

Med mitt masterprosjekt vil jeg flere ting. Det finnes selvsagt en selvterapautisk 
del i dette, jeg vil kurere og kanskje transformere min egen miljøangst. Viktigst 
er ønsket om å snakke om hvordan vi forholder oss eller ikke forholder oss til 
naturen. Jeg vil snakke om emosjonelle, filosofiske aspekter ved dette. Det er ikke 
det at det ikke snakkes om miljø i samfunnet, for det gjør det. I redaksjonelt, 
faktabasert stoff. Tips om hvordan vi kan leve grønnere, fakta om hvordan un-
dergangen kommer nærmere. Jeg vil prøve å finne en annen, personligere vinkel 
for å snakke om naturen og miljøet. Jeg vil presisere at jeg ser på natur, miljø og 
klima som et hele. Jeg ser på mennesket som en del av naturen. For meg er det 
viktig å ikke skille mellom natur, miljø og klima, som jeg mener det blir gjort i 
vårt samfunn. Jeg vil at vi skal annnerkjenne naturen i oss, at vi dermed er en del 
av naturen. Og at den naturen vi besøker i feriene, spiser og har utenfor vinduet 
vårt er den samme naturen som vi må verne om og hindre ødeleggende kli-
maendringer i. For meg er denne sammenblandingen viktig. 

Fig 8
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Det er ikke bare jeg som har kjent på miljøangst. I Storbrittania har de samtale-
grupper hvor de snakker om klimaangst4 og Dagens Nyheter melder nylig at «en 
av tre svenskar känner klimatångest»5

Jeg har jobbet mye med natur- og miljøtematikken i løpet av mine to år på Konst-
fack. Jeg vil skrive om noen av disse prosjektene og hvordan jeg prøver å dele min 
kjærlighet til naturen og bekymring for hva menneske holder på med på ulike 
måter. Jeg har hele tiden prøvd å finne en måte hvor jeg ikke møter den motstan-
den som oppstår når man hører for mye om noe som er ubehagelig og som man 
ikke vet hvordan man skal forholde seg til. Eksempler på et andre slike tema er 
fattigdom, sult og krig i andre deler av verden. Man vet det finnes, det er vondt 
og ubehagelig å lese om uten at man selv føler man kan gjøre noe med det, det er 
derfor mest behagelig å unngå. 

4 http://www.dw.de/group-therapy-tackles-climate-change-anxiety/a-17853991, besøkt 07/04/15
5 http://www.dn.se/nyheter/sverige/en-av-tre-svenskar-kanner-klimatangest/, besøkt 07/04/15 Fig 9
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Kultur som redskap - flere forsøk.
Den norske filosofen Arne Næss, grunnleggeren av den dypøkologiske beve-
gelsen sier: «det som skal til nå, er ikke i første rekke å få inn enda flere data, for 
eksempel om en eventuell klimaendring skapt på grunn av menneskelig virk-
somhet, men å ta mye mer på alvor normen «bedre føre var enn etter snar». Å 
spørre om bevis for at slike endringer vil skje, røper en uholdbar oppfatning av 
hva data og teori kan levere oss. Det vi trenger, er sterkere fokus på klokskap og 
visdom. Da kan vi handle nå, og det er det vi trenger - ikke unnskyldninger for å 
utsette våre tiltak.»6 

Her har kulturen en rolle å spille, den behøver ikke levere fakta, men kan stille 
spørsmål og ta oss på reiser i tid og rom til andre tankesett, andre måter å leve i 
verden. 

«Vi trenger ikke bare å tenke annerledes i forhold til natur, men også å føle og 
handle annerledes. Politiske endringer krever følelsesmessige endringer i oss.»7 

Jeg har jobbet meg gjennom det morsomme, rare, personlige, dekorative forsøkt 
å integrere tematikken i andre historier. 

Gjennom samtaler og intervjuer forsøkte jeg og andre i klassen min som også 
var interessert i temaet å forstå hvordan ulike mennesker med ulike oppvekster 
har ulike syn på naturen. Vi stilte spørsmål som Hvor begynner naturen?, Hva er 
natur for deg?, Hvor slutter naturen? 

På det siste spørsmålet svarte en: «Når husene blir like og står på rekke og rad 
med likedanne hager med klipte hekker. Boligfeltet jeg vokste opp var ikke natur. 
Den startet noen hundre meter lengre bort, når underlaget ble ujevnt.» Svar som 
dette ga et fint lite innblikk i hvordan mennesker definerer skillet mellom natur 
og ikke-natur, et spørsmål filosofene stadig beskjeftiger seg med.

6 Arne Næss med Per Ingvar Haukeland, «Livsfilosofi», Universitetsforlaget, 1998, s. 106
7 Arne Næss med Per Ingvar Haukeland, «Livsfilosofi», Universitetsforlaget, 1998, s. 115 
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Etter dette dokumenterte jeg egne hendelser fra barndommen hvor jeg har vært 
i, eller hatt kontakt med naturen. Dette for å se om min egen barndom kan være 
grunn til denne naturkjærligheten. 

I en grafisk novelle jeg begynte på, fortalte jeg starten på en fortelling om et 
vennskap mellom en jente og en måke. Jeg valgte måken fordi den er ganske for-
hatt, men vakker og misforstått i mine øyne. Urbane dyr blir sett ned på og sett 
på som skitne søppelspisere vi helst skulle vært uten. Jeg mener de er suksess-
fulle, men med en sørgelig historie. Ettersom havene blir tømmes for fisk, trekker 
sjøfuglene til byene for å overleve. 

Jeg tok med meg tematikken, vennskap mellom menneske og dyr, med meg til 
barnebokprosjektet «Otto og Hans». Denne baserte jeg på en historie fra 1907 
fra midt-norske traktene jeg vokste opp i. En jeger hadde funnet en elgkalv og lot 
den vokse opp hos seg. De møtte problemer med elgens elgete natur, men hadde 
også et nært vennskap. Til slutt blir det for mye når elgen spiser opp all frukten i 
den lille byen og elgen blir sendt tilbake til skogen hvor den hører hjemme. Tan-
ken var å vise en kjærlighet til naturen, ekte dyr, hvor mye vi ikke vet om de, men 
også at det naturen ikke alltid passer inn i den urbane verden vi har skapt, men at 
vi alltids kan besøke naturen.

Fig 11
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 I neste prosjekt laget jeg et tekstilmønster av toglinjer gjennom vakkert terreng. 
Det var som at jeg ville snike inn mitt politiske budskap om at folk måtte slutte å 
reise så mye med fly og heller ta toget, med dekorativ hviskestemme, i et forsøk 
på å få folk til å høre.

Etter å ha lest biologen Markus Linholms bok «Evolusjon - naturens kulturhis-
torie» fikk jeg virkelig øynene opp for kultur hos dyr og naturen i mennesket. 
Språk hos dyr, selvmedisinering, verktøybruk etc. Jeg husket historier jeg hadde 
hørt om fulle elger og begynte å lete etter flere historier om dyr som ruser seg. 
Jeg forsøkte å få biologer og zoologer til å verifisere terorien min om at dyr også 
kunne ruse seg, men de var mildt sagt skeptiske. Basert på historiene jeg likevel 
kom over, laget jeg en animasjonsfilm om dyr som ruset seg. Tanken var å stille 
spørsmål ved skillet mellom natur og kultur. Hva finnes i naturen, hos dyr, fugler 
og insekter som vi ikke vet om. Er alt rasjonellt, handler alt om evolusjon, eller 
er dette bare en måte vi prøver å rasjonalisere resten av verden? Hvor kommer 
menneskets behov og kultur for å ruse seg fra? Kan det være en naturlig del av 
alle levende skapninger som gir oss lyst til å flykte fra virkeligheten eller oppleve 
den på en annen måte? Ideen med dette prosjektet var å vekke interessen for na-
turen som en plass som rommer masse av det vi selv er. Jeg kunne valgt en annen 
form for kultur, som språk, men jeg tror jeg ville velge noe som var litt morsomt, 
ungdommelig, rølpete, rart.

Fig 14

Fig 15
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Jeg leste artikler om såkalte spøkelsesgarn i Sunnmørsposten, en vest-norsk 
lokalavis. Spøkelsesgarn er fiskegarn som mistes fra båter og som synker ned 
på havets bunn hvor de fortsetter å fiske til de er så fulle med død fisk og andre 
sjødyr at de synker til bunns. Her spiser krabber opp fangsten eller den råtner. 
Når det har mistet vekten stiger det opp igjen og begynner å fiske. Dette foregår 
i årevis, som en morbid dans. Gjemt dypt nede i havet, uten at noen egentlig vil 
det, men som en forlengelse av menneskets griske arm tømmer vi havene. Navnet 
i seg selv, spøkelsesgarn, er vakkert. Jeg likte denne historien fordi den er alvor-
lig, mørk og ekte, men også poetisk, metaforisk på en måte som gjør at man kan 
tilnærme seg den med et åpent sinn. Det var også et viktig skritt for meg å tørre 
å være så mørk, å gå bort fra det morsomme, populærvitenskaplige. Med utgang-
spunkt i historien om spøkelsesgarnene lagde jeg en kort animasjonsfilm hvor 
jeg kalte spøkelsesgarnene for spøkelsesnettene. Det nye ordet er både garnene i 
seg selv og skumle netter hvor noen blir hjemsøkt. I filmen ville jeg sammenstille 
nettenes hemmelige dans på havets bunn med noen som ikke fikk sove, hjemsøkt 
av nettene og alt de symboliserer for meg; miljøangst, skyld, frykt og menneskelig 
skam. 

Fig 16 Fig 18
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Jeg forsøkte å plassere denne historien inn i mitt eget liv, og begynte å skrive  og 
tegne ned flere episoder og historier tilknyttet naturen som på en eller flere måter 
fortsetter å prege min hverdag. Jeg fokuserte mye på sosiale situasjoner, hvor jeg 
så gjerne ville kommentere andres valg, men var stille. Uten at jeg ville det ble det 
et slags passivagressivt angrep på andre som ikke brydde seg like mye som meg. 
Det kjentes lite fruktbart å nedtegne mine dårlige følelser for andres oppførsel og 
manglende engasjement. Mens intensjonen med prosjektet mitt var å forsøke å 
prate om dette store temaet med andre mennesker, var det som at episodene jeg 
tegnet gjorde sprekken mellom meg og andre mennesker dypere. 

Fig 19

Fig 20
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PROSESS MASTERPROSJEKT

I januar mente veilederen min, Hanna Heilborn, at jeg var på vei ned i et svart 
hull og at jeg burde «andas och ha kul». Dette førte meg til en toukers periode 
hvor jeg jobbet fritt med all mulig naturrelatert tematikk og diverse historier 
jeg hadde med meg fra mastermånedene med arbeid, lytting til podcasts, les-
ing av nyheter og bøker. Jeg var tilbake ved ønsket om å lage noe morsomt og 
fargerikt om artige ting i naturen som kanskje kunne vekke en nysgjerrighet 
hos folk. Et noe ekstremt eksempel på dette var en skulpturgjeng jeg laget av 
dyr i naturen som onanerer (dvs de onanerer ikke i min avbildning, se bildet på 
neste side). Hva ville jeg med dette? At folk muligens skulle få vekket en inter-
esse for den morsomme og spennende naturen og dermed få lyst til å bry seg 
om den, og forhåpentligvis også stille spørsmål ved vårt kulturelle skille mellom 
natur og kultur. Jeg ville forsøke å gi en lett og glad inngang til filosofiske og 
naturvitenskaplige ideer om natur og menneske. Jeg hadde alltid en setning eller 
et konsept i hodet når jeg laget figurene. Ideen om at vi alle er del av et kretsløp 
fikk meg til å lage de tre bildene på denne siden. De er alle laget av samme meng-
de plastellina i ulike farger. Som i den virkelige verden bygger naturen nye greier 
igjen og igjen av det samme materialet, i en evig stafett. 

Fig 21

Fig 22
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Markus Lindholms setning “Mange betrakter nok fisk som primitive, men det er 
ikke helt rettferdig, for fisk er så ubetvivelig våre forfedre at de til en viss grad kan 
betraktes som svært gamle mennesker”8 fikk meg til å lage bildet øverst til høyre. 
Ideen om menneskets stadig pågående selvdomestiseringsprosess lå bak bildet 
under. Jeg fikk mye positiv tilbakemelding på plastellinafigurene jeg laget, de var 
sjarmerende, men det kjentes som at det jeg ønsket å kommunisere druknet i 
plastellina, budskapet var ikke der, alvoret manglet.

Frustrert over å ikke finne en god måte å kommunisere mine tanker om naturen 
til andre mennesker, begynte jeg å skrive til naturen i stedet. Det ble en frisone. 
Jeg kunne skrive rett fra levra, rett fra hjertet. Jeg kunne være ærlig om at jeg prø-
vde å være bevisst og at jeg prøvde å forandre, men at jeg syns det var jævlig van-
skelig. Jeg kunne snakke til naturen som en venn, som en gud, som en mor, som 
en dagbok. Som det store, altomfattende og det lille, dagligdagse. Det konkrete og 
det abstrakte. Jeg trengte ikke være redd for at andre skulle føle seg anklaget av 
mine betraktninger, eller at jeg skulle fremstille meg selv som en spesielt bra per-
son. Jeg kunne snakke om ting som de opplevdes; kompliserte og sammensatte. 
Jeg skrev om ting jeg hadde kjent på, min egen miljøangst. De gangene jeg hadde 
lagt våken og følt på frykten for fremtiden, skylden for at jeg ikke gjorde mer, 
skammen jeg kjente på for at jeg var menneske, håpløsheten, utilstrekkeligheten 
for at jeg kjente alt dette engasjementet, men ikke klarte å kommunisere det til 
andre mennesker. Også kjærligheten til naturen, savnet etter å være i naturen, 
og en nostalgisk lengten etter barndommen da jeg var der mer, både fysisk og 
følelsesmessig.

Dette ble starten på mitt endelige masterprosjekt. Jeg fortsatte å skrive. Jeg skrev 
mengder, personlig og usammenhengende. Gjennom veiledning med Moa Mat-
this, Emma Rendell, Hanna Heilborn og ikke minst Eva Susso fikk jeg hjelp til 
å strukturere teksten. Jeg skrev, leste høyt, klippet i stykker teksten og satte den 
sammen på nye måter. Teksten fikk form som en monolog i natten. En nattlig 
samtale med meg selv og naturen. Jeg valgte natten fordi det er et rom hvor man 

8 Markus Lindholm, «Evolusjon. Naturens kulturhistorie», Spartacus, 2012, s. 93
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er alene med seg selv, sine tanker og følelser, verden er fjern og veldig nær på 
samme tid. Man ser seg selv og sitt liv på avstand og er mer i kontakt med det 
store, mørke, eksistensielle. Drøm og virkelighet glir over i hverandre. På norsk 
har man et begrep som heter ulvetimen, det er en tid på svarteste natten hvor alt 
føles ekstra intenst og mørkt. For meg er mørket, havet og natten beslektet - stort, 
mystisk, evig, vakkert, farlig og full av hemmeligheter, mye større enn oss men-
nesker. Jeg ville skrive og gestalte et sted hvor det som finnes og ikke finnes, er 
konkret og abstrakt, nært og fjernt kunne smelte sammen. 

Jeg liker å skrive og har jobbet med tekst før. To av mine større prosjekter på 
BA på Kunsthøgskolen i Oslo, inkludert avgangsprosjektet, var tekstbasert. De 
følgte den samme oppskriften; jeg intervjuet to av mine besteforeldre om livene 
sine, gikk gjennom opptakene, skrev ned det interessante, poetiske, klippet i 
teksten og flyttet rundt, strippet teksten ned til jeg hadde en tekst som fungerte. 
Begge bøkene var et forsøk på å skrive om mørke ting. En av bøkene handlet om 
annerledes virkelighetsoppfatning pga psykisk sykdom, den andre om å være 
trist på slutten av livet. Jeg ser en sammenheng mellom disse prosjektene og mitt 
masterprosjekt. Ønsket om å fange noe mørkt og ekte er der. Mens de tidligere 
prosjektene fikk form som små, poetiske bøker, ville jeg noe annet med master-
prosjektet mitt. Det var viktig for meg å tørre å ta plass, for meg som utøver og 
med tematikken. Både med tanke på at jeg selv hadde vært tyst så lenge og med 
tanke på at tematikken får altfor lite plass i vår kultur, da tenker jeg spesielt på de 
mer grunnleggende spørsmålene om hvordan vi forholder oss til naturen som vi 
er så ubønnhørlig avhengig av. Jeg ville ta regien på stemningen og tempoet, suge 
inn tilskueren på en annen måte enn jeg kan i en bok. Jeg bestemte meg for å lage 
film.

Jeg har lite erfaring med film fra før. At jeg valgte dette har både gitt meg hodebry 
og utviklet meg som historieforteller. Å gjøre teksten om til tale har vært veldig 
interessant. En skrevet tekst kan leses på tusen ulike sett. Det merket jeg da jeg 
sendte tekster til veiledere. Veilederne kunne gi meg tilbakemelding om at en 
tekst jeg selv mente var trist, helt klart var sint. Dette kan selvsagt ses på som en 
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fordel, teksten blir til og får sitt eget liv hos leseren, den blir leserens egen. Men 
jeg ville ta regien, jeg ville ikke at man skulle kunne skumme gjennom den og 
lese den med feil stemme. Kanskje hadde jeg dette ønsket fordi teksten min var 
så personlig. Jeg kan ikke styre hvordan den oppfattes, men hvordan den leses og 
betones, tempoet, pausene. Jeg leste mye høyt for meg selv mens jeg jobbet med 
teksten, med poesistemme, med rytmisk stemme, med vanlig stemme. Jeg pratet 
med min tekstveileder Moa Matthis om dette, hun mente at mens den skrevne 
teksten er effektiv for informasjon, er kroppsligheten i talen god til å formidle 
følelser, det er den direkte koblingen mellom tanke og kropp. Skriften er kultur, 
talen er natur, den ligner de andre dyrenes måte å kommunisere på. Den er nær 
tanker og samtaler, et dyrisk instrument. Jeg inviterte min skuespillersamboer, 
Marianne Klasson Vassbotn, inn i lydstudio. Enda et område hvor jeg manglet 
teknisk kunnskap. Å høre teksten opplest av en annen var spesielt, teksten fikk 
sitt eget liv. Vi hadde mange runder hvor vi diskuterte hastighet, pauser, tonefall, 
stemmeleie, stemning. Hva ville jeg med teksten, og hvordan kommer jeg dit? 

Jeg leste også inn teksten med min egen stemme. Det ble veldig ærlig og person-
lig. Samtidig vet jeg at Mariannes østnorske dialekt er mer forståelig for svensker 
enn min egen. Hun har også en helt annen kontroll på stemme og pust. Det var 
også en fordel å kunne høre opplesningen utenfra. Jeg har også hatt en del runder 
med meg selv med språk og oversettelse, veiet ønsket om å være mest mulig 
ærlig, intim, personlig mot å ønsket om kommunisere tydeligst mulig, til flest 
mulig. Jeg har bestemt meg for å ha filmen på norsk, og tekste den på engelsk. 

Samtidig jobbet jeg med visuell eksperimentering. Jeg ville bort fra det morsom-
me utrykket fra plastellinafigurene. En venn av meg hadde lenge snakket om 
en «reke-opera» hun hadde sett på en øy i nord-Norge. Da jeg endelig så Oona 
Libens film «Nausea»9 inspirerte den meg til å eksperimentere med lys og skyg-
ger, se stillbilde fra Libens film øverst til høyre. Jeg laget skygger med utklipp av 
hvaler og maneter og filmet det. Det ble enkelt, men vakkert, det var der og var 
ikke der på samme tid, se bilde nederst til forrige side og bilder neste side. Det 

9 https://vimeo.com/103496879, besøkt 26.06.2015
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passet med hva jeg ville med teksten; sammenblande det tenkte og det ekte, det 
nære og det fjerne. Som en fortsetning på dette bygget jeg opp små pappverdener. 
I pappsoverommet laget jeg vinduer av arkitektpapir hvor skyggene kunne proje-
seres utenfra, se bilder til høyre. Papir og papp har noe forgjengelig, naturnært 
ved seg, dette liker jeg. Og det gjorde seg godt sammen med skyggene. Uttrykket 
ble naivt, men fargeskalaen fra brunt, blått, grått til svart, gjør at det ikke blir 
barnslig. Det naive har jeg slitt med, fordi det på samme tid kjennes som mitt 
mest naturlige, ærlige uttrykk og som barnslig og søtt. Jeg har vært redd for å bli 
avskrevet som «gullig». Samtidig er det noe med den barnlige tilnærmingen til 
naturen som er positiv og konstruktiv, at man ganske enkelt er glad i naturen og 
derfor vil beskytte den. Det er fint å jobbe med det naive uttrykket og gjøre det på 
nye måter for å avdekke mer av dens potensial. Det går tross alt an å være naiv og 
mørk på samme tid.

Filmteknisk har jeg minimalt med erfaring før dette prosjektet. Jeg har filmet i 
stummende mørke på soverommet mitt med lys fra en gammel nokia-telefon. 
Det har gitt heller dårlig kvalitet på klippene og bidrar til stemningen. Når jeg 
har redigert filmen har jeg letet etter det som forsterker og beholder den intime, 
nære, langsomme stemningen, skiftningene er langsomme og helt svarte sekvens-
er lager en ramme for refleksjon.

Jeg fikk tilsendt upublisert pianomusikk fra musikeren Therese Aune, musikk 
med og uten vokal. Jeg prøvde å legge musikken over opptaket av stemmen som 
leser teksten min og ble det vakkert og harmonisk som en sang. Men nærheten, 
intimiteten, pustingen, smattelydene og mellomrommene forsvant. Jeg vil det 
skal være vakkert, men ikke for vakkert, menneskeligheten er veldig viktig for 
meg. Blir det for vakkert mister det vonde, vanskelige, menneskelige fokus og 
kraft. Jeg valgte å legge musikken til slutt. Siste ord manes fram, det blir svart 
og man blir tatt i mot av musikken. Det gir et rom for å bli værende, i rommet, 
med tankene sine, med det man har sett og hørt og følt. Musikken er vakker og 
sørgelig, men ikke uten håp. Det fungerer godt som et overgangsledd når jeg viser 
filmen som loop, musikken gjør det til en sømløs runddans. 
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EKSAMINERINGEN

Jeg presenterte prosjektet mitt omtrent som denne masterrapporten er bygd opp. 
Jeg tok med publikum på reisen gjennom de ulike måtene jeg har forsøkt å prate 
om naturen på, frem til mitt endelige resultat, filmen. Det var viktig for meg å 
dele denne reisen, da det nettopp er frustrasjonen og letingen som er kjernen i 
mitt masterprosjekt. Filmen var ikke ferdig under presentasjonen og innholdt 
lengre svarte deler. Det var likevel stort for meg å vise den på et svært lerret i et 
mørkt rom. Endelig fikk det jeg ville formidle ta plass foran publikum. Samtalen 
med opponent og publikum var interessant. Opponenten min, Sara Teleman, 
lurte på hvor stor del av dette prosjektet som var selvterapautisk, og hvordan det 
selvterapautiske for meg også har en verdi for andre. Flere fra publikum mente at 
det var nettopp den selvterapautiske delen, i form av det ærlige, bekjennende og 
personlige som ga filmen kraft. At jeg snakker om meg selv, fra meg selv, til meg 
selv gjør det stort og nært samtidig. Vi diskuterte verdien av å jobbe for noe man 
tror på og kraften i å finne et fellesskap hvor man kan diskutere det man brenner 
for. Opponenten fortalte at hun savnet nærværet av en person i filmen. Noen i 
publikum mente jeg kunne løse dette ved for eksempel å legge til lyder av noen 
som snur seg i sengen. Andre mente at tilstedeværelsen/ikketilstedeværelsen 
av personen bidro til å gjøre filmen allmenngyldig, snarere enn et portrett av 
et enkeltmenneske. Det er ikke en bestemt skikkelse som tenker på dette, det 
er almenngyldig. Det formale ble diskutert, burde jeg bruke fargen blå min-
dre, da den er veldig mye brukt i skumle filmer om naturen? Serien «Jordskott» 
ble nevnt som eksempel. Tittelen ble diskutert, den var på dette tidspunktet 
«Skulle ønske jeg ikke var menneske». Jeg ble etter diskusjonen sikker på å velge 
«Kjære naturen» i stedet. Den er ikke så brutal som den første og hjelper også 
for forståelsen av filmen, det blir tydeligere at det faktisk er naturen jeg snakker 
til/om. Senere har jeg kalt den en kombinasjon av disse; «Kjære naturen - skulle 
ønske jeg ikke var menneske».
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ENDELIG RESULTAT OG REFLEKSJONER

Jeg har vokst mye på dette prosjektet. Jeg har gjennomført et prosjekt av en 
størrelse jeg ikke tidligere har gjort. Jeg har klart å prate om menneskets forhold 
til naturen på en måte som har nådd fram til mennesker. Og jeg har inkludert 
andre mennesker i mitt prosjekt på en måte som har gjort prosjektet mer sam-
mensatt enn jeg ville klart på egenhånd. Jeg har endelig tørt å snakke om dette 
som er så nært og viktig for meg, jeg har kjempet meg gjennom frustrasjonen 
og ut fra blindveiene. Jeg har tørt å satse på det emosjonelle, personlige, og klart 
å balansere det. Jeg har fått til å jobbe med et stort, voldsomt og tungt tema. Jeg 
har klart finne en ny vinkel, eller i alle fall en annen vinkel, til et så viktig tema 
som lider under å bli pratet om på den samme måten igjen og igjen, til det mister 
kraften sin. 

Gjennom å snakke med besøkende på utstilllingen er jeg sikker på at filmen har 
berørt. Jeg har snakket med mange som har sett filmen flere ganger, som har sagt 
at de har grått, som har kommet til meg for å fortelle at de har følt det på akkurat 
samme måte. Det gleder meg, samtidig som jeg ikke er sikker på hva som kom-
mer etter denne følelsen. At vi klarer å erkjenne for oss selv og andre at vi føler så 
mye kjærlighet, skyld og maktesløshet på samme tid er et bra utgangspunkt. Men 
hva kommer så? Kanskje svaret er at filmen min bare snakker om en liten, men 
viktig del av et større bildet. Og at den kan være en stemme blant flere. 

På Vårutstillingen hadde jeg halvparten av et rom til disposisjon, omtrent 15 m². 
Rommet var mørklagt og jeg malte veggene svarte. For å komme inn i rommet 
måtte man gjennom en svart gardin, inne fantes en sofa og puter på gulvet. Fil-
men ble projesert stort, ca 2, 5 m bred, lyden kom fra høytalere på gulvet. Det var 
en liten hake at lyden blandet seg med lyden fra andre kunstverk og publikum og 
at jeg ikke hadde klart å skjerme skarpt sollys helt ute. Til tross for dette fikk jeg 
mye tilbakemelding på at det var en god opplevelse å komme inn i rommet. Jeg 
tror det var viktig for filmen at den fikk ta plass og at størrelsen og den omslut-
tende følelsene og mørket i rommet gjorde filmen sterkere enn om man ser den 
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på en skjerm. Det noe naive uttrykket får en annen kraft i stor størrelse. Stem-
men får en annen kraft i høy volum. At filmen loopet ga en suggerende effekt i 
rommet, den fortsetter og fortsetter men også en annen effekt; jeg snakket med 
noen som hadde kommet inn midt i filmen og dermed ikke forstått umiddelbart 
hvem denne stemmen snakker til. Da er den helt åpen for tolkning. Så ser man 
den igjen og skjønner at det er naturen. Loopingen legger derfor tilrette for ulike 
tolkninger. 

I min masterprosjektsøknad skrev jeg at jeg ville følgende: «I want to tell stories 
about nature, that can bring nature and human closer and make us think about 
how we relate to nature and nature problems. I want to tell about these things 
with a different voice. Different then the scary, apocalyptic stuff from media and 
from the simple “10 things you can do to become environmental friendly”. I want 
to talk about how we relate to what we are told, how we become scared, filled of 
guilt, apathy, anxiety or how we don’t relate to it, ignore it.» Jeg mener jeg har fått 
til dette og åpnet opp et felt for meg selv jeg vil utforske mer, både innholdsmes-
sig og formmessig. Jeg vil jobbe videre med menneske og natur som tematikk. Og 
jeg vil fortsette å jobbe med film som medie. 
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