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I n n l e d n i n g

Arbeidet jeg nå står over-
for har bakgrunn i en in-
teresse vekket gjennom 
studier av fi losofen Han-
nah Arendts tekster. Et av 
hennes hovedpoeng var 
viktigheten av diversitet i 
synet på verden. I tillegg 
skrev jeg en oppgave om 
gamle byggemetoder og 
bruk av tre. Temaene har 
modnet gjennom videre 
studier, studier, studier og tanken om å 
gjøre interessen om til en 
diplomoppgave kom på 

en reise til Sør- amerika 
jeg gjorde høsten 2006. Jeg 
stiftet der bekjentskap med 
Islas de Chiloé, en øy sør i 
Chile. Stedet har en svært 
mangfoldig trebrukstradis-
jon, som er i ferd med å gå 
over i andre former. Det slo 
meg da jeg kom ned dit, 
at jeg kunne trekke paral-
leller fra området til mitt 
eget hjemsted, Setesdal. 
Begge områdene var lenge 
relativt isolerte fra omver-
denen, noe som har satt 
sitt preg på befolkningen. 
Jeg vil fokusere på disse 
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særpregene og hvordan 
de har blitt sett på som 
representativt for noe an-
nerledes. Kan pregene bli 
sett på som noe verdifullt 
man kan spille videre på i 
møtet med nye påvirknin-
ger, og ikke som et avvik? 
     
Det å studere to steder 
blir for meg noe som kan 
balansere arbeidet. Jeg er 
sterkt inkludert og forstår 
kodene i mitt eget hjem-
sted, mens inntrykket av 
Chiloé blir fra en som står 
utenfor. Hvordan kan jeg 

ved å studere en øy på an-
dre siden av jordkloden, 
forstå hva som trengs i en 
dal i indre Agder?   

Forarbeidet vil innledes 
av en generell diskusjon 
rundt etikk og hva det kan 
innebære å være arkitekt i 
vår tid. Med dette som bak-
grunn vil jeg gå inn i over-
nevnte situasjon og  se på 
hvilket ansvar man har som 
arkitekt i perifere områder.arkitekt i perifere områder.arkitekt i perifere områder
Hvilken rolle kan jeg ha 
som arkitektstudent og 
hva kan jeg tilføre? 
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b a k g r u n n



” Teknikken og dens verker brer seg ut over jordkloden; 
dens kumulative virkninger strekker seg muligens over utal-
lige kommende generasjoner... og den etiske kategorien 
som først og fremst blir fremkalt av dette nye faktum heter: 
ansvar.”
                                                                                               
                                     Hans  Jonas,  Ansvarets princip
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E t i k k  o g  s a m f u n n

Samfunnet er i fundamen-
tal forandring. Etikken, 
som tidligere hovedsaklig 
hadde en begrenset mel-
lommenneskelig funksjon, 
har i takt med globaliser-
ing og endret samfunnsliv, 
endret sin form. 

Mennesket blir stadig 
mektigere og kan i større 
grad påvirke og kontrol-
lere sine omgivelser 
blant annet med nye, med nye, med n
helt teknologidrevne mu-

ligheter.

Dette fører, i følge fi los-
ofen Hans Jonas, til nye 
oppgaver for etisk ten-
kning. Han fremhever at 
ansvar er nært knyttet til 
makt, en makt som blir 
mer konsentrert for hver 
generasjon gjennom ut-
viklingen av praktisk te-
knisk kunnen. Det som 
man imidlertid ikke har 
makt over er morgenda-
gens virkning av handlin-
ger man utfører  idag. Det 
som er forandret er at man 
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tema som genmodifi ser-
ing og global oppvarming.
Det er ikke før de siste 50 
årene de har blitt regnet
som kontrollerbare og 
aktuelle som ansvarsom-
råder for mennesket. 

Dette danner grobunn for 
en global etikk i tillegg til 
tradisjonell etikk, defi n-
ert av kollektive aktører 
og kollektive handlinger.

tidligere stort sett hadde 
en erfaringsbakgrunn fra 
lignende opplevelser fra 
tidligere. 

Det er altså både i et tid-
sperspektiv og geografi sk, 
behov for det Jonas kaller behov for det Jonas kaller behov f
for avstandsansvaravstandsansvara . Dette vstandsansvar. Dette vstandsansvar
innebærer atinnebærer atinnebærer  det etiske 
ansvaret får et større 
virkefelt, og ekspanderer
slik at man får et ansvar 
utover individuelle, men-
neskelige relasjoner. lige relasjoner. lige relasjoner  Som 
eksempler på denne en-
dringen kan jeg nevne
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”[There is a] relationship between ethical integrity and the 
ability to create a strong and beautiful artifact”

        
        Thomas Aquinas, Summa Theologiae
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Etikk i arkitekturen

Den teknologiske utviklin-
gen påvirker alle sam-
funnslag og yrkesgrupper, 
med klimakvoter og en-
dret regelverk. I arkitek-
turen kan man se ten-
densen i hvordan fokuset 
rettes mot miljøvennlig 
bygging og implementer-
ingen av dette i de nye 
byggeforskriftene.

Etikk i arkitekturen kan  
tolkes som å handle om 
et ansvar for å ta riktige 
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valg, eller iallfall ha som 
grunnleggende intensjon 
å skape noe som kan være 
til gode for samfunnet, 
både i nære relasjoner og i 
en mer omfattende skala.   

Som arkitekt handler 
man på vegne av noe 
eller noen, man har 
makt til å forandre eller 
forbedre noe som er av 
kollektiv verdi.  Integritet 
er et stikkord,  som igjen  
handler om tillit fra men-
neskene man handler el-
ler skaper på vegne av.



”Architects possess the knowledge to speak and act as lead-
ers of communities and as shapers of artistic understanding. 
This authority exists, however, only insofar as architects see 
themselves, and are seen by the public, as belonging to a 
learned profession whose commitment extends beyond do-
ing a job.” 

                                 
      John T. Matteson, Architectural Design
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D i p l o m a r b e i d e t

En arkitekt kan, om ikke 
stående alene, bli sett 
på som igangsetter av 
krefter. Man har altså et 
ansvar utover det å ut-
føre noe av rent praktisk 
anliggende. Ansvar og 
forpliktelse er ord som 
kanskje ikke svinger av 
dynamisk og fri utfoldelse,  
men aspekter jeg tror det 
er nødvendig å være bev-
isst på i formgivningen av 
samfunnets fysiske ram-
mer. På samme måte som 

man plikter å sørge for 
at et hus konstrueres for 
å stå, er det en arkitekts 
ansvar å innlemme ek-
sempelvis miljøvennlige 
materialer og en global be-
vissthet som en del av en 
god design. Dette trenger 
ikke sees på som motset-
ninger men som bidrag 
til å balansere mer eller 
mindre tilfeldige valg ut i 
fra formgiverens smak og 
behag.

I diplomarbeidet ønsker 
jeg å undersøke hvordan 
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man som arkitekt kan han-
dle i forhold til endringer 
i samfunnet. Hva har den 
pågående teknologiske 
revolusjon å si for vårt 
virke som arkitekter?
Tanken bak diplomen blir 
å utvikle grunnleggende 
holdninger og evne til kri-
tisk tenkning som framti-
dig utøvende arkitekt. 

Det etiske kan angripes 
fra en rekke vinkler og 
det vil være urealistisk i 
en diplomoppgave å ta for 
seg alt. Etikken vil derfor i 

denne oppgaven ta for seg 
ett globalt tema og trenge ett globalt tema og trenge ett
dypere ned i skala, hele 
tiden med utgangspunkt i 
dette temaet.

Jeg velger meg to steder ger meg to steder ger
og behandler dem først 
i en global situasjon for 
siden å gå  ned i skala og  
fordype meg på det lokale 
plan. På hvilken måte kan 
man med utgangspunkt 
i fl ere nivåer av etisk 
handling, globalt, lokalt 
og mellommenneskelig, 
skape god arkitektur?  
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s i t u a s j o n



 ”En felles verden kan kun eksistere i et mangfold av perspektiver” 

                     Hannah Arendt, Vita Activa

       20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          situasjon                     21



Globa l t  mangfo ld

Postmodernismens glo-
balisering og teknologiens 
inntog har ført til store 
omveltninger i samfunnet, 
utvilsomt både positive og 
negative. Fram til nå et har 
noen av  disse utvikling-
strekkene tendert mot en 
homogenisering av kul-
turer. Man kan risikere at 
aspekter som særpreger et 
samfunn enten blir over-
tydelige og vulgariserte 
til glede for turister, eller 
gradvis visket ut.                  

En slik ensretting kan i 
ytterste konsekvens resul-
tere i et overveldende tap 
av mangfold. Dette igjen  
kan føre til forfl atning på 
mange områder, og jeg 
tror det er ekstremt viktig  
å være oppmerksom på 
dette i planleggingen av 
våre fysiske omgivelser. 
Måten å gjøre dette på 
er ikke å kopiere, men å 
bruke særpregene aktivt 
som en base for utvikling. 

Hannah Arendt, var i sin tid 
en av de ledende fi losofer 

innen sosial og politisk te-
ori i USA. Hun fremhever 
viktigheten av mangfold viktigheten av mangfold v
og evnen til å kunne se 
verden på forskjellige vis, 
og hevder at dette er es-
sensielt for å kunne op-
prettholde noe av felles 
verdi. Målet bør altså ikke 
være å skape harmoni ved 
å glatte over ulikheter, 
men å aktivt forfølge dem 
som friksjonspunkter der 
nettopp møtet mellom 
motsetninger danner et 
felles grunnlag for men-
neskelig handling.
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”...enkelte aktører er sentralt plassert og kan leve behagelig i orkanens 
øye, mens andre befi nner seg langt – og lenger enn langt – ute i de 
globale sammenhenger og rives brutalt opp i tilpassingen.”

                                      Olav Ødegården, Arkitektnytt  
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Pe r i f e r e  s a m f u n n

Globaliseringens krefter 
kan være positivt for et 
mangfoldig samfunn i 
form av et bredere erfa-
ringsgrunnlag å ta av. I 
takt med stadig økt synlig-
gjøring blir man mer opp-
merksom på å ta vare på 
forskjellene. Dette gjelder
både geografi sk og innen-
for endringer i tid, siden for endringer i tid, siden f
mye av det gamle står som 
klarere eksempler på det 
egenartede. 
Tidligere hadde over-

føring av tradisjoner  en 
annen form enn nå, hvor 
man bryter mer med det 
gamle istedenfor å la det 
introduserte rekke å sette 
seg før man presenterer 
noe nytt. Det nye får altså 
stadig større gjennomslag-
skraft, der selve måten å 
kommunisere og formidle 
på er blitt endret. Dette
påvirker særlig perifere 
lokalsamfunn, som ikke 
har like stor standhaftighet
på grunn av posisjonen 
utenfor selve utvikling-
sprosessen av nye ideer.

Det pågår en form for 
fremmedgjøring av men-
nesker blant annet med 
der nye teknikker og te-
knologi  introduseres med
en ukritisk optimisme 
som ofte degraderer det 
tradisjonelle. Mangel på 
kunnskap kan føre til at
man ikke ser på det nye 
som kompatibelt med 
eksisterende skikker. 
Hvorvidt kan disse tilsyn-
elatende motsetningene 
stilles opp mot hveran-
dre, og hvordan kan det 
gjøres?
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To  s t e d e r :

S e t e s d a l

 I s l a s  d e  C h i l o é
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setesdal

islas de chiloé

Jeg velger to steder hvor eder hvor eder
disse problemstillingene 
viser seg i full styrke. Ett 
sted jeg kjenner svært 
godt, Setesdal, og et annet 
som har markante likheter 
men som ligger på den 
andre siden av kloden, Is-
las de Chiloé i Chile.Ett er 
jeg en del av, ett oppsøker 
jeg som en fremmed.
Jeg velger to steder for å 
kunne vurdere situasjonen 
fra to ståsteder, trekke par-
alleller, og eventuelt se på 
mulighetene for samhan-
dling. Andre grunner for 

valget av disse stedene var
en viss likhet også i histor-
iske trekk med høy grad av 
isolering fra samfunnet og 
påfølgende særegenhet. 
Begge stedene står for en 
annerledeshet med unike 
kulturelle uttrykk, som 
har blitt og blir utsatt for 
kraftige endringer. Kan 
valget av to steder berike 
forståelsen for hva slags 
oppgave jeg står overfor? 



iHacia las islas!, dijimos. Eran dias de confi anza...

Llegamos con zapatos de cuero grueso: llovia
llovia en las islas, asi se mantenia el territorio
como una mano verde, como un guante
cuyos dedos fl otaban
entre las algas rojas...

La ciudad tenia una fábrica religiosa
de cuyas puertas grandes, en la tarde inanimada,
salia como un largo coleóptero un desfi le
negro, de sotanillas bajo la triste lluvia..

Yo me evadi de pronto:por muchos años, distante,
en otros climas que acaudalaron mis pasiones
recordé las barcas bajo la lluvia, contigo,
que allí te quedabas para que tus grandes cejas
echaran sus raices mojadas en las islas.”

Pablo Neruda, Ruben Azócar, Canto General
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I n n b l i k k  i  C h i l o é

En av Chiles største dik-
tere, Pablo Neruda, skil-
drer sitt møte med Islas 
de Chiloé som fuktig og 
tungt. Øya blir betraktet 
som en grønn vante som 
strekker sine tunge fi n-
gre ut i sjøen. Ankomsten 
preges av endeløs opti-
misme, men det verdens-
vante oppsynet blir kuet 
av det triste regnet og en 
tung religiøsitet. Stemnin-
gen vitner om et samfunn 
tungt forankret i tradisjo-

egenskaper ble brukt til å 
fremstille nærmest alt man 
hadde behov for. Trekirk-
ene som er senteret i 
ethvert lite lokalsamfunn 
i øygruppa, der 14 av dem 
nylig ført opp på UNESCOs 
verdensarvsliste, er kan-
skje det mest markante 
symbolet på denne hånd-
verkstradisjonen. Nettopp 
treets påvirkning og som 
formgiver for et helt sam-
funn gjør at området er 
uhyre interessant i re-
lasjon med Norge, som i 
lignende grad er preget 
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nen og i  de forutsetninger
klimaet har satt. 

Islas de Chiloé er en øy-
gruppe sør i Chile, som 
med sin historie, natur-
forhold og isolasjon i fra 
fastlandet, har utviklet 
en helt spesiell kultur og 
levemåte. Disse faktorene 
har også vært grunnlaget 
for en sterk tradisjon for 
trebruk som vises ikke 
bare i arkitekturen og i 
båtbyggeri, men også i det 
daglige virke der ekseps-
jonell kunnskap om treets 
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av sitt klima og sterke 
tretradisjon.

Chiloés tilgjengelighet fra 
sjøvegen førte etterhvert 
til at området ble gjen-
stand for stadig påvirkn-
ing utenfra, der de mest 
markante endringene 
er representert ved den 
spanske kolonisasjonen 
og i etterkant en evange-
lisering. Spesielt for dette 
samfunnet er at endrin-
gene aldri tar fullstendig 
over for det tradisjonelle, 
men har resultert i en 

unik blandingskultur.
Øybeboerne strukturerte 
kirkene etter europeiske 
idealer men tilpasset dette 
til sitt eget, og brukte 
tradisjonelt håndverk og 
tre i selve konstruksjo-
nen. Overgangen til det 
moderne var også, som 
for de fl este små samfunn, 
en påkjenning. I arkitek-
turen førte det til endrede 
typologier, masseproduk-
sjon og nye byggemateri-
aler som betong og stål. 
I 60-åra kom en reaksjon 
mot dette representert 

av arkitekter som var op-
plært i og hadde tatt til seg 
modernismen, men som 
inspirert av aktuelle so-
sialistiske idealer samtidig 
var bevisste på viktigheten 
av nasjonale røtter og til-
hørighet. Mange av disse 
arkitektene har nå til-
holdssted på Chiloé og har 
en lang liste av prosjekter 
bak seg, noen naturligvis 
mer vellykkede enn an-
dre, i forhold til en idé om 
å kunne få til et samspill 
mellom det moderne og 
det tradisjonelle.
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Iglesia de Castro, kirken som troner i 
sentrum av  byen.


