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“Palafi tos” eller bryggehus ved 
stranden like utenfor sentrum av 
Castro, Chiloé.



”Alt i naturen har været skiftende; men det er ikke dette som er sære-
gent og forskelligt fra andre norske dale. Det er denne bestemte tone, 
som har holdt sig gjennom det skiftende, som suser mod dig og over 
dig i luften. Du undrer dig paa hvori det ligger… det er en tone fra det 
indelukkende og bortgjemte, som drømmer i farve, drømmer i form, 
en tone fra en anende længsel, fra ventende langsynt stillhed – det 
frodige tungsinds dis.” 
     
                      Hans E. Kinck, Dalen
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Innblikk i  Setesdal

Hans E. Kinck var en av 
de første “turistene” som 
besøkte Setesdal på slut-
ten av 1800-tallet. Dalen 
ble etter hvert et yndet 
reisemål for kunstnere og 
forfattere, som var på jakt 
etter nasjonale og roman-
tiske ideal. Kinck beskriver 
en innelukket tone og et 
“frodig tungsinn” som for 
en utenforstående sikkert 
var vanskelig å trenge inn 
i. Denne annerledesheten 
er å spore også nå, for ek-

sempel at talemåten sen-
tralt i dalen er vanskelig å 
forstå, selv for meg som 
kommer fra samme dal, 
bare 10 mil lenger sør. 

Setesdal var som Chiloé 
begrenset fra kontakt med 
omverdenen og innad i 
dalen, på grunn av natur-
forhold, der voldsomme 
fjellheier strekker seg 
langs Otra, vassdraget som 
går gjennom hele dalen og 
ned til Kristiansand. Dalen 
som var prega av det in-
nestengte, avstengte,  med 

mye særmerka og verdifull 
kunst, arkitektur og kul-
tur, er idag i et hamskifte.
Setesdal har gjennomgått 
harde omskiftinger, med 
kristningen av landet 
og også etter hvert som 
følge av overgangen til 
reformasjonen. Det prot-
estantiske ble manifestert 
av haugianernes inntog i 
dalen, der skiftet, i deler 
av dalen, beskrives som 
veldig brått. Setesdølene 
virket lett påvirkelige, men 
enkelte oppfatninger og 
tradisjoner var inngrodd 
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og vanskelig å endre på. 
Som på Chiloé ble nye 
institusjoner, som de 
mange kirkene i området, 
bygget med innslag gamle 
teknikker og tro, som på 
kirkeportalene i Hylestad 
der hedenske motiver går 
hånd i hånd med det sak-
rale. Industrireising med 
gruvedrift og vannkraftut-
bygging siste halvpart av 
1800tallet og utover i det 
nye århundret er hovedg-
runnene til at bygdene 
fi kk økt kontakt med om-
verdenen. Dette var først 

og fremst i form av nye 
kommunikasjonsformer 
som jernbane og etterh-
vert bilvegforbindelse. En 
reise til Kristiansand gikk 
fra å vare i en uke til å kun 
være snakk om timer. 
  
Utviklingen mot et mod-
erne samfunn gikk fort,  
og omveltningene var 
kanskje voldsommere 
enn det folk maktet å om-enn det folk maktet å om-enn det folk
stille seg til. Optimismen 
overfor framtiden, og slitet 
mange forbant med mye 
av det gamle resulterte i 

at mange tradisjoner gikk
tapt. Man kan blant annet 
se dette i bebyggelsesmøn-
ster og som nå hovedsak-
lig preges av standardhus. 
Men tregheten og til en 
viss grad vrangheten, som 
beskrives av mange  som 
karakteristisk hos en setes-
døl har ført til at endel er 
også bevart. Dette gjelder 
særlig innenfor  musikk og 
håndtverk, der man også 
til en viss grad har klart å 
fått til et samspill mellom 
nytt og gammelt. 
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Hylestadportalen, kirkeportal i Setes-
dal med hedenske motiv. 
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Rygnestadloftet, Valle i Setesdal
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Tienda  innovación (innovasjonsbu-
tikken), Castro, Chiloé



Globa l i s e r ing  og  
f r emt id

Både Islas de Chiloé og 
Setesdal er altså etter lang 
isolasjon blitt utsatt for 
stadige endringer.  I glo-
baliseringens epoke fører 
nye kommunikasjonsmøn-
ster til en påvirkning som i 
større grad kommer in-
nenfra selve befolkningen. 
Til forskjell fra tidligere 
store endringer gjør 
disse tendensene inntog 
i folkets mentalitet og 
forstyrrer det som i slike 

omgivelser har vært det 
mest stabile, selve formi-
dlingen av tradisjonen.

Særlig blant ungdom er 
det stor vilje til forandring, 
og alt som smaker av inno-
vasjon blir tatt i mot med 
åpne armer. I samtaler 
med arkitektene på Chiloé 
ble det uttrykt bekymring 
for framtiden, men også 
en oppfordring til den 
nye generasjon arkitekter. 
De peker på nye boligom-
råder som i sin monotoni 
kun er en skygge av det 

frodige uttrykket man kan 
fi nne i gamle bygninger.

I arkitekturen blir økt 
standardisering og over-
gangen til digitaliserte 
medier en stor utfordring 
for slike lokalsamfunn, i 
Norge som i Chile. Det 
digitale presenterer helt 
ny metodikk for bygge-
virksomheten, og har et 
fantastisk utviklingspoten-
siale. Metodene har gått fra 
bruk av hender og enkelt 
verktøy, via det mekaniske 
som man kan si er mer 
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Ung medeier i et av brygge-
husene i Castro, Chiloé.



direkte forståelig, til det 
digitale som introduserer 
datamaskinen som et 
verktøy. Tidligere gikk 
kunnskapsformidlingen 
ut på en slags taus kom-
munikasjon, der man viser 
og bruker hendene som 
middel til å forstå. En in-
stitusjonalisering av måten 
kunnskap formidles på har 
gjort at møtene mellom de 
utøvende og de som er i 
opplæring ikke kommer 
like naturlig som tidligere.  
Faren er, blant annet som 
resultat av utilstrekkelige 

formidlingsmetoder som 
ikke holder tritt med ut-
viklingen, at uerstattelige 
verdier kan gå tapt.   

Hvordan kan samfunnene 
og med sin erfaring fra 
tidligere tider kunne inn-
lemme nye påvirkninger, 
ikke for å gi slipp på, men 
for å videreutvikle og ak-
tualisere sitt eget?
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P r o b l e m s t i l l i n g

Kan man bruke den sterke 
tradisjonen for trebruk 
som kjennetegner begge 
stedene til å skape noe 
fruktbart, som også peker 
framover? Jeg vil bruke 
mitt diplomstudie til å ta 
tak i dette, og retter sær-
lig søkelys mot håndver-
ket som gjennom tidene 
har vært så viktig for det 
kulturelle uttrykket. Kan 
håndverkets stilling og 
kvaliteter i de to sam-
funnene, sies å være truet 

av nye standarder og  digi-
taliserte produksjonsme-
toder? 

På hvilken måte fun-
gerer det gamle og det 
nye sammen,  og er det 
mulig å i få til et bedre 
samspill mellom tradisjo-
nen og nye påvirkninger? 
Hvordan kan man formi-
dle kunnskap på tvers av 
generasjoner og framstill-
ingsteknikker?  

Hva blir min rolle som ak-
tør i denne situasjonen?
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p r o s j e k t
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I n t e n s j o n e r

Jeg ønsker å skape et sted 
og å handle gjennom å 
prosjektere og skape en fy-
sisk ramme for prosjektets 
innhold. Prosjektet skal 
handle om formidling av 
trebruk, og skal danne en 
møteplass hvor det  tilret-
telegges for utveksling av 
kunnskap. Kan det å in-
trodusere fl ere arenaer  
der deltagelse, formi-
dling gjennom praksis og 
ikke kun iaktakelse være 
hensiktsmessig?    

For meg innebærer 
etikken i dette henseende, 
en form for handling for å 
sette i gang noe som kan 
utfordre strukturer som 
kanskje har gått for lenge 
i samme spor. Min hoved-
hensikt er å kunne tilføre 
noe, ikke som en over-
tagelse, men som supple-
ment til allerede eksister-
ende bedrifter. Jeg ser for 
meg at selve prosjektet 
kan ta utgangspunkt i et
samarbeid, fra det lokale 
til det globale ved bruk 

av tradisjonell kunnskap 
og ny teknologi. Kan glo-
bale nettverk og studier 
bli noe som kan nære 
den lokale bevissthet om 
egne verdier og eget sær-
preg?

Hvordan kan lokal satsn-
ing kunne konkretisere 
seg som et “formidlings-
senter”? Hva er betyd-
ningen  av kunnskap om 
tradisjonelt håndverk? 
Kan dette bli et sted der 
skoleelever, studenter, 
kunstnere,eksperter på 

digitalproduksjon og 
tradisjonshåndverkere kan 
møtes for gjensidig formi-
dling og eksperimenter-
ing? 

Samspillet mellom og 
overføringen av det 
tradisjonelle og det 
moderne er oppgavens 
hovedtema. Hvordan 
kan dette innlemmes i 
prosjektets struktur, og 
hvilke romlige kvaliteter 
kan det materialisere seg 
gjennom?
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M e t o d e /
l a g d e l i n g s t a n k e

For å angripe dette vil jeg 
fokusere og arbeide ut fra 
fi re fokuspunkt.

- Håndverk og trebruk
Dette laget vil først og 
fremst danne et teorig-
runnlag, hentet fra litter-
atur men også fra samtaler 
med fagfolk og ressursper-
soner innenfor temaet.

- Prosjektgrunnlag
Dette skal inneholde det 

praktiske grunnlaget for et 
prosjekt. Med det mener 
jeg funksjonelle sider og 
materiale for analyse som
nettverk, tomt, eksister-
ende strukturer, behov, 
bruk, aktører osv.   

- Chiloé
- Setesdal
Inntrykk og påvirkning fra 
begge stedene skal være i 
prosessen hele tiden som 
kilder til inspirasjon hen-
tet fra historie og nåtidig 
trebruk. 

Punktene skal danne 
fordypningslag med 
forskjellinge angreps-
vinkler, og med det 
målet å komme fram til 
grunnleggende forutset-
ninger for et prosjekt.
Det essensielle er at situ-
asjon, tema for prosjektet 
og selve prosjekteringen 
ikke skal følge en lineær 
prosess der man først gjør 
seg ferdig med å tenke, for 
siden å produsere. Tanken 
er at teori og praksis skal 
overlappe hverandre for å 
oppnå et bedre samspill og 

lagene blir forbundet ved 
hjelp av “undersøkelser“: 

-Undersøkelser 
Alle lagene vil bidra med 
elementer jeg kommer til 
å bruke i undersøkelser 
med bestemte tema som 
ut i fra bakgrunnen er es-
sensielle for prosjektet:

-formidling
-diversitet
-overganger

( Visualisering av tenkt ar-
beidsprosess s. 50-51)
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chiloé

setesdal

håndverk 
og trebruk i
en ny tid

prosjekt-
grunnlag/
prosjekt
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