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Tove Jansson, Måsarna, Resa med lätt bagage

Vi behöver inte arbeta. Inga översättningar. Ingen post, 
ingen telefon. Ingenting är nödvändigt. Vi knappast  
öppnar våra böcker. Vi varken fiskar eller planterar. Vi 
bara väntar på att få lust för någonting och får vi inte lust 
så gör inte det heller någonting alls. 



Arbetet vinner över mer och mer av det goda 
samvetet till sin sida; njutningsbegäret kallar 
sig redan för ’behov av rekreation’ och skäms 
till och med för sig. ’För hälsans skull’ säger 
folk när de ger sig ut på picknick. Ja, snart 
går det väl så långt att man inte kan känna 
en önskan efter vita contemplativa (det vill 
säga promenader med tankar och vänner) 
utan självförakt och dåligt samvete.  

Friedrich Nietzsche, 1912







Jag tror att problemet är att vi arbetar för mycket. Med 
meningslösa saker för att skapa tillväxt. Jag tror problemet 
är att vi inte hinner reflektera över de existentiella frågor vi 
alla bär på och istället försöker fylla de svarta hålen inom 
oss med exempelvis en soffa. […] jag tror vi måste börja 
tala om konsumismen utifrån ett existentiellt perspektiv.

Stina Oscarsson, ETC, Jag tror inte problemet är att tågen går för sakta



Jag rör mig genom världen, 
världen rör sig genom mig.

Kerstin Ekman, En stad av ljus









När jag står vid vägen som upphör vid  
stupet fylls jag av en märklig lustkänsla  
i det att jag inte behöver förställa mig.

Claes Jurander, Herregud vad det är vackert



När livet ett ögonblick sjönk undan tycktes  
henne skalan av upplevelser obegränsad.

Virginia Woolf, Mot fyren





Jag tror att de flesta någonstans på något sätt vet att vårt sätt 
att leva är ohållbart i längden, med tanke på klimathotet 
helt enkelt. Man vet rent intellektuellt att det vi strävar  
efter, alltså tillväxt, med konsumtion, med produktion, 
det som är målet med politiken, ekonomin, samhället, det 
är orimligt. Det är omöjligt. Men ändå så är det den enda 
vägen, eller presenteras som den enda vägen. Vi lever så.  
 Jag tror att de flesta människor njuter av relationer de 
har i sina liv, men de känner nog en slags menings löshet av 
det som samhället kräver av oss. Alltså att jobba skitmycket, 
konsumera skitmycket och springa fort. 

Nina Björk, 60 minuter













Språnget in i tomrummet uppfattas ibland 
som ett buddhistiskt uttryck för upplysning, 
om att bejaka den tomhet som inte handlar 
om någon brist som västerlänningar tänker 
sig, utan om att man släpper taget om det 
som är ändligt och materiellt och istället 
bejakar det gränslösa, det transcendenta, 
friheten och upplysningen. 

Rebecca Solnit, Gå vilse: En fälthandbok.





Det finns hela tiden en kultur och en  
samhälls- och ekonomisk röst som talar 
rakt in i våra hem, i våra hjärnor. Jag tror 
att det är svårt att där i det rummet skapa 
sig en egen agenda om vad jag vill, vad jag 
mår bra av eller ska sträva efter, för vi är inte 
heller så ensamma att vi kan ha alla de där 
egna värderingarna. Vi är inte automater. 

Nina Björk, 60 minuter



Vissa av oss drömmer fortfarande om tre timmars  
arbetsvecka. Men att ifrågasätta arbetsideologin är inte  
enbart ett utopikernas privilegium. Medan produktiviteten 
fortsätter att fördubblas med trettioårsintervall växer  
arbetsideologin in i vårt medvetande på långt djupare  
sätt än vad någon religion lyckats med.

Roland Paulsen, Bang, Arbete är livet! 





Nyckeln till alla hemligheter  
ligger i gräset i Hallonbacken.

Edith Södergran, Min barndoms träd
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