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Sammendrag
Denne oppgaven er en undersøkelse av kunstens rolle i kulturarvsproduksjon, og om det kan
bidra til samfunnsutvikling og endring. Oppgaven er også en beskrivelse av
kulturarvsproduksjon ved å se på kunstprosjektene til Komafest og Vardø Restored i Vardø
og Teriberka (Russland), og hvordan de produserer kulturarv ved å benytte kunst på ulike
måter. Kunstprosjektene har bestått av en prosess av ulike handlinger og aktiviteter som har
materialisert seg i de forskjellige kunstprosjektene.
Både Vardø og Teriberka er i likhet med flere av byene i Barentsregionen rammet av
forfall, dårlig omdømme og fraflytning. Sentraliseringspolitikk og krise i fiskerinæringen på
1970/80-tallet var faktorer som bidro til dette. Byene ble begge sterkt redusert, og mange hus
forlatt. Dette førte etterhvert til stort forfall av bebyggelsen. Vardø Restored har i lang tid
jobbet med prosjekter knyttet til kulturarv og stedsutvikling i Vardø. I likhet med Vardø
Restored har kunstneren og kuratoren Pøbel også vært opptatt av fraflyttings- og
forfallsproblematikk i de nordlige regionene.
Under Komafest i 2012 malte tolv kunstnere fra forskjellige land ulike kunstverk på
de gamle husene i Vardø. Dette satte i gang tankevirksomhet og et nytt syn på husene blant
lokalbefolkningen, og førte til at enkelte restaurerte husene sine i etterkant. I 2013 produserte
Komafest «Blood bank – Galleri Pøbel», der alle innbyggerne i Vardø deltok som kunstnere,
og malte sine tanker og følelser om Vardø. I bakeriet O.M. Nilsen lager de en møteplass for
ungdom som skal skape dialog og forhåpentligvis arbeidsplasser. I prosjektet The New
Chapter, som foregikk i Teriberka, bygget Komafest og Vardø Restored om en gammel
lastebil til et bibliotek, og en militærvogn til en sauna. Prosjektet handlet mer om prosessen
rundt, som bestod av møter og samtaler med lokalbefolkningen, og å involvere og inkludere
de i prosjektet, og i mindre grad av selve byggingen.
I oppgaven har jeg vist at kunst i kulturarvsproduksjon kan skape ny materialitet ved
at historier og minner materialiserer seg i kunstprosjektene. Prosjektene produserer også nye
historier ved å sette fokus på selve prosessen rundt kulturarvsproduksjon, ved at folk har
deltatt og bidratt, delt minner, historier og kunnskap. Kulturarvsproduksjon er en prosess som
setter i gang noe. Det er denne prosessen som har vært i fokus, og som tenner et håp om at
det går an å bo på disse stedene, og ikke selve det estetiske kunstprosjektet.
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1 Innledning
I denne oppgaven skal jeg undersøke om kunstens rolle i kulturarvsproduksjon kan bidra til
samfunnsutvikling og endring. For å finne ut av det har jeg valgt to eksempler fra Vardø i
Finnmark, og Teriberka i Russland. Jeg ser på hvordan Komafest1 og Vardø Restored2 jobber
med ulike kunstprosjekter i Vardø og Teriberka, og i hvilken grad disse kan bidra til endring.
Tittelen på oppgaven «Summen av alle de små ting» er et sitat av en av mine informanter
Svein Harald Holmen fra Vardø Restored3. Sitatet handler om at alle kan bidra til endring.
Når mange går sammen og gjør litt, kan det føre til store ting.
Min motivasjon for å skrive denne oppgaven startet med interessen for stedsbasert
kunst, og det at kunst kan ha en funksjon utover det estetiske. Et kunstprosjekt kan også føre
til endring. Jeg begynte å sjekke KORO sine tildelinger av midler til KOM prosjekter (Kunst
til kommunale og fylkeskommunale anlegg).4 Da jeg kom over flere av prosjektene til
Komafest og Vardø Restored, tok jeg kontakt med prosjektleder i Vardø Restored. Jeg fikk
da vite at de skulle reise til Teriberka i seks uker, sommeren 2017 for å gjennomføre
prosjektet The New Chapter, og bestemte jeg meg for å spørre om jeg fikk lov til å delta en
uke som observatør. Etter samtaler med veileder skjønte jeg at ved å velge rett vinkling på
masteroppgaven, nærmere bestemt at jeg knyttet kunstens rolle opp mot
kulturarvsproduksjon, kunne det la seg gjøre å skrive en masteroppgave om dette temaet.
Sommeren 2017 dro jeg en uke til Teriberka på feltarbeid. Jeg skulle være tilstede,
observere, samle data, snakke med folk, og forstå hva det KORO5-støttede kunstprosjektet
The New Chapter (TNC) handler om. Prosjektet innebar i korte trekk å bygge en gammel
lastebil om til et mobilt bibliotek, og en militærvogn til en sauna. Målet for TNC var å bygge
en felles kunnskapsbank og møteplass for lokalbefolkningen i Teriberka, som skulle romme
bøker og publikasjoner fra folk i Teriberka og Vardø, men også minner, historier og
kunnskap. Gjenbruksmaterialer fra forlatte hus Teriberka, og lokale håndverkere skulle
benyttes. På samme måte som kunstprosjektet Komafest har hatt som målsetning å vekke
gamle og forlatte hus i Vardø opp fra koma, var visjonen til kunstner og kurator Pøbel fra

Komafest er eid av kunstner og kurator Pøbel og Vardø Restored, og er en organisasjon som jobber med
fraflytningsproblematikk i de nordlige regionene, med kunst som virkemiddel. http://komafest.com
2 Vardø Restored jobber med stedsutvikling og bevaring av kulturminner i Vardø.
http://vardørestored.com
3 Svein Harald - informant
4 KOM prosjekter, KORO https://koro.no/arbeidsomrade/kom/
5 KORO – Kunst i offentlig rom
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Komafest å vekke den gamle militærvognen og lastebilen opp fra koma, å tenne en gnist i
lokalbefolkningen i Teriberka.
Både Vardø og Teriberka er i likhet med flere av byene i Barentsregionen rammet av
forfall, dårlig omdømme og fraflytning. Sentraliseringspolitikk og krise i fiskerinæringen på
1970/80-tallet var faktorer som bidro til dette. Vardø opplevde nedgangstider i perioden
1960-2000. Byen ble redusert fra 4000 til 2000 innbyggere, og mange hus ble forlatt. Dette
førte etterhvert til stort forfall av bebyggelsen. Spesielt interessant er da også dette når vi vet
at begge byene var tidligere Pomorhandelssteder med hver sin storhetstid.
Vardø Restored har i lang tid jobbet med prosjekter knyttet til kulturarv og
stedsutvikling i Vardø. En av tingene Vardø Restored jobber med er å hjelpe huseiere med å
søke finansiering for å restaurere de gamle husene. I likhet med Vardø Restored har
kunstneren og kuratoren Pøbel også vært opptatt av fraflyttings- og forfallsproblematikk i de
nordlige regionene, både privat, men også gjennom Komafest. I 2012 ble Komafest arrangert
for første gang i Vardø, i samarbeid med Vardø Restored. De inviterte tolv kunstnere fra
ulike land til Vardø for å male på de fraflyttede og forfalte husene. Flere av kunstnerne var
opptatt av lignende problemstillinger som Komafest og Vardø Restored, og tok utgangspunkt
i omgivelsene og historiene rundt husene da de malte 55 kunstverk på husvegger rundt i
Vardø. Dette førte til at lokale folk så på husene på en ny måte, og enkelte begynte å kjøpe
opp de gamle husene, og restaurere dem.
I likhet med Vardø har Teriberka slitt med tilsvarende problemer, men problemene er
langt større og forfallet har kommet mye lengre. Fra å være en by med 10.000 innbyggere på
1960-tallet er det nå bare rundt 900 igjen. Nå er det nesten ingen igjen i gamle Teriberka,
fordi de har blitt flyttet til den nyere delen i Teriberka, Lodeinoe eller til Kola, to timer unna.
I den gamle delen av Teriberka planlegger lokale myndigheter å rive 80 % av eksisterende
bygninger. Mens bebyggelsen i Lodeinoe er blokker fra sovjettiden, består gamle Teriberka
av 100 år gamle trehus, som er unike og svært sjeldne på Kolahalvøya. Lokale myndigheter
mener bygningene ikke oppfyller dagens tekniske krav, mens enkelte av beboerne selv
hevder det er gode hus som ikke bør rives. I 2014 kom filmen Leviathan av Andrey
Zvyagintsev, som er filmet i Teriberka. Filmen satte fokus på mange av de utfordringene små
steder som Teriberka står ovenfor, med korrupsjon og udemokratiske prosesser knyttet til
utvikling av lokalsamfunn der de lokale blir oversett. Filmen førte til økt turisme, og mange
ville komme for å se stedet og forfallet.
Da Pøbel ble invitert til Teriberka på festivalen Lefka Lefka i 2015 for å snakke om
Komafest, ble han så engasjert i stedet og utfordringene der at han ønsket å bidra med noe for
2

å forsøke å sette i gang en lignende prosess som har foregått i Vardø. Han malte tolv verk
rundt i Teriberka. Et av disse var Closed Chapter (bilde) som viser det nedlagte biblioteket på
den gamle skolen. Det var da han fikk idéen til å lage prosjektet The New Chapter. Et
prosjekt som skulle ta med seg minnene, historiene, kunnskapen, bøkene og materialene fra
det gamle - inn i det nye.

Pøbel, Closed Chapter, den gamle skolen i Teriberka, 2016.

Foto: Dan Tore Jørgensen.

I 2017 fikk Vardø Restored og Komafest midler fra KORO6 til å arrangere prosjektet The
New Chapter, et samarbeidsprosjekt mellom de tidligere Pomorhandelsbyene Vardø og
Teriberka. Prosjektet er finansiert med støtte fra KORO, Barentssekretariatet, Fritt Ord,
Finnmark fylkeskommune, egen finansiering fra Vardø Restored og Pøbel, samt dugnad.

Problemstilling
Gjennom min analyse av mine kilder og empiri viser jeg at aktørene i kunstprosjektene
forsøker å bidra til samfunnsutvikling. Min problemstilling er som følger: I hvilken grad kan
kunstens rolle i kulturarvsproduksjon bidra til samfunnsutvikling i Vardø og Teriberka?

KORO, tildelinger 2016, https://koro.no/content/uploads/2016/10/Tildelinger-KOM-runde-22016.pdf
6

3

Begreper og teori
Begrepene jeg vil ta utgangspunkt i er kulturarv, kulturarvsproduksjon, materialitet og
materialisering. For å si hva kulturarvsproduksjon er må jeg avgrense begrepet kulturarv. Jeg
benytter Rodney Harrison sin definisjon fordi han avgrenser kulturarv til å referere til et sett
av holdninger og relasjoner til fortiden, og ikke en ting. Relasjonene er igjen karakterisert av
tilknytning til gjenstander, steder og praksiser som er tenkt å være en forbindelse med
fortiden.7 Mitt hovedbegrep i oppgaven er kulturarvsproduksjon. Prosessen med å bygge
lastebilen og militærvognen om til et bibliotek og en sauna, og ved å male gamle hus med
graffiti, definerer jeg som kulturarvsproduksjon, der nye minner, kunnskap og historier blir
produsert. Jeg benytter begrepet kulturarvsproduksjon som en måte å forstå kulturarv på, der
det er prosessene gjør kulturarven.
I boken Kulturarvspolitikk beskriver Owe Ronström kulturarvsproduksjon som noe
som skapes av bestemte aktører i bestemte sammenhenger, og til bestemte formål.8 Dette
perspektivet er nyttig for å vise at kulturarven ikke er noe som finnes, men skapes av
Komafest og Vardø Restored i kunstprosjektene. Formålet med kunstprosjektene er å få økt
fokus på problemene på disse stedene som er fraflytting og forfall.
Min hovedteori tar utgangspunkt i begrepet kulturarvsproduksjon sett i lys av
Laurajane Smiths teorier om dette i boken The Uses of Heritage. Smith snakker om kulturarv
som en prosess av engasjement, kommunikasjon og handling knyttet til mening i samtiden,
og ikke bare noe som dreier seg om fortiden. Det å være tilstede et sted, å oppfriske minner,
assosiasjoner og dele erfaringer med slekt og nye relasjoner skaper historier og derfor også
ny kulturarv. I et slikt perspektiv blir kulturarv en kulturell og sosial prosess, og tingen i seg
selv ikke like viktig.9 I lys av dette perspektivet er det interessant å diskutere
kunstprosjektene til Komafest og Vardø Restored som produksjon av kulturarv. Mitt fokus på
teoriene om kulturarvsproduksjon som en prosess av elementer som gjøres, forsterker seg i
materialiseringsteoriene til Damsholt & Simonsen i boken: Materialiseringer: Nye
perspektiver på materialitet og kulturanalyse.10 Boken er i tillegg nyttig for å diskutere
begrepene materialitet og materialisering. I introduksjonskapittelet skriver Damsholt &

Rodney Harrison, Heritage : critical approaches (London: Routledge, 2013), 14.
Owe Ronström, Kulturarvspolitik : Visby, från sliten småstad till medeltidsikon (Stockholm: Carlssons,
2008), 23.
9 Laurajane Smith, Uses of heritage (New York: Routledge, 2006), 1.
10 Tine Damsholt, Camilla Mordhorst, og Dorthe Gert Simonsen, Materialiseringer : nye perspektiver på
materialitet og kulturanalyse (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009).
7
8
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Simonsen at materialitet er noe som gjøres, og at den materialiseres i en praksis.11 Sagt med
andre ord; det som gjøres blir til gjennom de gjenstandene de bruker og omgir seg med.12 Sett
i lys av dette vil materialiteten eller det som gjøres være kunstprosjektene til Komafest og
Vardø Restored. Den praksis som kunstprosjektene materialiserer seg i, vil være resultatet av
kunstprosjektene.

Metode og materiale
I oppgaven vil jeg benytte kvalitative metoder som feltarbeid, observasjon og intervju.
Grunnen til det er at jeg ønsker å gå dypere inn i forståelsen av prosjektene. I oppgaven
skriver jeg om to eksempler; kunstprosjektet The New Chapter fra Teriberka (sommeren
2017), og kunstprosjektene i Vardø (Komafest 2012, 2013, 2016). Eksemplene er beslektet
fordi begge byene har opplevd nedgangstider, fraflytting og forfall. I tillegg er mange av de
samme personene involvert i de ulike prosjektene.
Jeg ønsket å dra på feltarbeid for å observere, snakke med folk, og forstå hva
prosjektet handler om. Materialet jeg har samlet inn er feltnotater og intervjuer, i tillegg til
samtaler og egne observasjoner fra feltarbeidet i både Vardø og Teriberka. Jeg har intervjuet
seks personer, og tillegg gjort to mailintervjuer. I tillegg har jeg snakket med flere i Vardø.
Jeg kommer nærmere inn på materialet i metodekapittelet. Dette materialet blir utgangspunkt
for min masteroppgave i museologi og kulturarvsstudier ved UiO.

Fagfeltet
Til tross for at kulturarvsfeltet i Norge både er stort og tverrfaglig, er det lite forskning på
kombinasjonen kunst og kulturarvsproduksjon. Det er flere som har forsket på
kulturarvsproduksjon i Norge, men problemstillingene har dreiet seg mer om utforsking av
kulturarvsproduksjon på museum (Housing Heritage/KHM13), og kulturminner og
kulturmiljøer som kulturarvsproduksjon (Pilgrimsveien som kulturarv)14, og ikke direkte om
kulturarvsproduksjon knyttet til kunst, samtiden, og samfunnsutvikling. Jeg mener derfor at
min oppgave som omhandler kunstens rolle i kulturarvsproduksjon er et godt prosjekt for en
masteroppgave på museologi og kulturarvstudier.
Tine Damsholt og Dorthe Gert Simonsen, "Materialiseringer : Processer, relationer og performativitet,"
i Materialiseringer : nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, red. Tine Damsholt, Camilla
Mordhorst, og Dorthe Gert Simonsen (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009), 26.
12 Ibid., 25.
13 Housing Heritage http://www.khm.uio.no/forskning/forskergrupper/housing-heritage/
14 Torunn Selberg, "Pilegrimsveien som kulturarv," Din : tidsskrift for religion og kultur, no. 1-2 (2011).
11
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2 Metode og materiale
Metode
Jeg har valgt kvalitative metoder som feltarbeid, observasjon og intervju fordi jeg fokuserer
på innhold og dybde fremfor bredde og mengde, som kan karakterisere den kvantitative
metoden. Ifølge Magnus Öhlander er valget mellom kvantitative og kvalitative metoder et
valg mellom bredde og dybde. Det handler også om et valg av kunnskapstype.15 I mitt tilfelle,
vil det derfor fungere best med kvalitative metoder, fordi jeg ønsker en dypere forståelse av
Vardø og Teriberka. Jeg ville reise både til begge steder for å komme nærmere
kunstprosjektene og menneskene. I følge Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen er
kjernen i et feltarbeid spenningen mellom deltagelse, observasjon, lytting, spørring og
sansing. Du stiller spørsmål mens du deltar, som ofte fører til ny deltagelse og nye
spørsmål.16 I tillegg muliggjør feltarbeidet nærhet og forståelse til de eller det man studerer.17
Oscar Pripp og Magnus Öhlander skriver i bokkapittelet Observasjon at man ved hjelp av
metoden observasjon kan samle kunnskap om menneskers daglige liv ved ulik grad av
observasjon. Metoden gir et materiale som forteller hva mennesker sier og gjør i spesifikke
sosiale og kulturelle situasjoner, ved at man deltar, erfarer, observerer, samtaler, omgås,
noterer og velger ut informasjon.18 Fordelene ved å benytte observasjon er at metoden kan
fange det unike og det spesielle, man kan få informasjon om temaer som er for sensitive til å
fortelle om i et intervju, den kan gi informasjon som er så innlysende at man ikke tenker på å
fortelle om det i intervjuet, det kan være forskjell på det man gjør og det man sier at man
gjør, og til slutt er det enkelte ting man uttrykker ved hjelp at kroppen som må observeres,
som ikke kan uttrykkes verbalt.19 Det er en blanding av de ulike metodene som tilsammen har
gitt meg materialet som jeg skriver om i denne oppgaven.
Jeg ville reise til Vardø før Teriberka for å ha et sammenligningsgrunnlag, og for å
møte prosjektlederne fra Vardø Restored, Brona og Svein Harald. Jeg valgte å reise på
feltarbeid til Teriberka, fordi det var viktig å forstå mere av stedet og prosjektet, for å møte
folk og gjøre intervjuer, og tilslutt være tilstede under byggingen av kunstprosjektet. Line

Magnus Öhlander, "Utgångspunkter," i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser og Magnus Öhlander
(Stockholm: Studentlitteratur, 2011), 31.
16 Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen, Hjelp, jeg skal på feltarbeid! : håndbok i etnografisk
metode (Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2016), 79.
17 Lars Kaijser, "Fältarbete," i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser og Magnus Öhlander (Stockholm:
Studentlitteratur, 2011), 38; ibid., 24.
18 Magnus Öhlander og Oscar Pripp, "Observation," ibid., 141.
19 Ibid., 114-15.
15
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Esborg skriver i artikkelen Feltarbeidets mange samtaleformer, at feltarbeid også handler om
nysgjerrighet og å la seg engasjere av et tema.20 Både Vardø og Teriberka var steder jeg ikke
hadde vært før. Det virket motiverende og forlokkende å reise langt nord, både i Norge og i
Russland. Dessuten var temaet kunstens påvirkningskraft noe som engasjerte meg.

Materiale
Mine primærkilder er resultatet av feltarbeidet. Dette er mitt hovedmateriale, og preger
teksten min i størst grad. Det består av feltnotater, intervjuer, deltagende observasjon,
epostkommunikasjon, avisartikler og søknadsteksten til KORO. I oppgaven har jeg har gjort
seks dybdeintervjuer. Jeg tok opp med telefon og appen Italk. Jeg tok utgangspunkt i
spørsmål jeg hadde forberedt i en intervjumal,21 som jeg stilte alle jeg intervjuet. Intervjuene
forløp mer som samtaler, der jeg førte samtalen over på spørsmålene jeg hadde forberedt.
Personene var alle deltagere på prosjektet TNC i Teriberka. I tillegg har jeg gjort et
mailintervju med ordfører i Vardø kommune, Robert, og et med Anna, kulturarbeider fra
Teriberka. I ettertid har jeg gjennomgått materialet, og sett på hvilke data som ga mening.
Deretter har jeg transkribert intervjuene, og sett om det var ord og begreper som gikk igjen i
de ulike intervjuene. Temaene jeg satt igjen med ble utgangspunktet for de ulike kapitlene i
analysen.
Line Esborg skriver at formålet med det enkelte intervju er å få kunnskap om den
andres tanker og erfaringer sett i relasjon til det samlede empiriske materialet.22 I tillegg får
man en annen type kunnskap ved å intervjue noen ansikt til ansikt, i motsetning til å intervjue
noen på mail. Når man intervjuer noen ansikt til ansikt kan man se reaksjoner og uttrykk, og i
tillegg stille oppfølgingsspørsmål. Det har man ikke muligheten til på mail. Slik sett var det
viktig for meg å intervjue kunstner/kurator og prosjektlederne. Prosjektet TNC er i
utgangspunktet et norsk prosjekt med støtte fra norske organisasjoner. Friday Milk er en
russisk partner som ble ansatt på prosjektet for å bidra med kontakt med russiske
styresmakter, tolking og andre praktiske ting. Det var viktig å intervjue noen fra russisk side
eller den russiske partneren for å få frem begge sider i prosjektet, og se om det var forskjeller
i væremåte. Det var også ønskelig å intervjue noen som jobbet frivillig i prosjektet. Jeg tenkte
at disse ville ha en annen innfallsvinkel og motivasjon enn prosjektlederne.

Line Esborg, "Feltarbeidets mange samtaleformer," i Kulturvitenskap i felt : metodiske og pedagogiske
erfaringer, red. Anders Gustavsson (Kristiansand: Høyskoleforl., 2005), 91.
21 Se vedlegg bak - intervjumal
22 Esborg, "Feltarbeidets mange samtaleformer," 101.
20
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Feltarbeidet var et stort arbeid som bestod av to turer til Vardø, i tillegg til et opphold
i Teriberka. Oppgaven er preget av stemmene til informantene. Det er først og fremst deres
stemmer som kommer til ordet. Hvis jeg hadde hatt mer tid og ressurser ville jeg ideelt sett
intervjuet flere av lokalbefolkningen, for å få vite mer om hva de tenker om prosjektene og
fremtiden til både Vardø og Teriberka. Dette var dessverre ikke mulig på en 30 studiepoengs
masteroppgave.
Hva ønsket jeg svar på i intervjuene?
•

deltagerne i prosjektet sine syn på prosjektet TNC

•

hva de har gjort og hva deres rolle har vært i prosjektet TNC

•

hva de tenker om prosjektet TNC

•

om de trodde prosjektet kunne endre noe

•

forskjellig syn hos de norske og russiske partene

De russiske informantene ønsket å være anonyme, og er derfor omtalt med andre navn. De
andre er omtalt med sitt riktige navn, bortsett fra Pøbel. Han er bare Pøbel, fordi det er hans
kunstnernavn. I tillegg står alle omtalt kun med fornavn. Jeg har valgt å gjøre det fordi Pøbel
står skrevet kun med ett navn, og slik sett fremstår alle som like i presentasjonen.
Til tross for at jeg ikke siterer informantene så hyppig, er det det samlede feltarbeidet
som ligger til grunn for min beskrivelse av det som skjer i kunstprosjektene.

Informanter
Øystein (37 år) er frivillig håndverker i prosjektet. Han er fra Trondheim, og jobber som
håndverker i Nidarosdomen. Han jobbet blant annet med interiøret i både bibliotekbilen og
saunaen.
Ivan er russisk og ansatt som håndverker i prosjektet TNC.
Svetlana er russisk partner i prosjektet TNC.
Svein Harald (40 år) er prosjektleder i TNC. Han er også prosjektleder og medeier i både
Vardø Restored og Komafest. Han bor og jobber i Vardø.
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Brona (46 år) er prosjektleder i TNC. Hun er også prosjektleder og medeier i både Vardø
Restored og Komafest. Hun bor og jobber i Vardø.
Pøbel (34 år) er kunstner/kurator/prosjektleder i TNC og kunstner/kurator i Komafest. Han
eier 50 % av Komafest. Han bor og jobber i Stavanger.
Robert (40 års alderen) er ordfører i Vardø.
Anna er russisk og bor i Teriberka.

Refleksjoner
Før jeg kom til Teriberka visste jeg lite om hva som ventet meg. Jeg var usikker på hvordan
det kom til å bli å være tilstede på et såpass annerledes sted uten å vite noe om hva som
skulle skje, hva min rolle ville bli, og om hva jeg observerte og hvor mye detaljer av det jeg
skulle skrive ned som feltnotater. Jeg var urolig for materiale jeg skulle samle inn; hva ville
jeg finne? Ville jeg finne nok data? Og hva er egentlig et funn? Hva slags data er bra nok, og
er det å beskrive det man ser innsamling av data?23
Jeg hadde gitt beskjed om at jeg kunne være med å jobbe/bygge, men opplevde at de
ikke hadde noen oppgaver til meg. Det var tydelig at det var kun de som var håndverkere som
bygde. Min oppgave og rolle ble etterhvert å være tilstede i campen og lavvoen, prate med
folk, få oversikt over status på prosjektet, legge ved på bålet og gå turer i nærområdet. I
perioder opplevde jeg det som frustrerende å bare gå rundt og vente på at noe skulle skje. En
dag hadde de møter i fem timer. Men i hovedsak var det nyttig å henge rundt i campen for
plutselig skjedde det noe, og da var det viktig å være tilstede.
Jeg hadde sett for meg at en lastebil og militærvogn skulle bygges om, men ikke
hvordan det ville foregå, hvor mange som ville være involvert i byggingen, og om jeg også
skulle være med å bygge. Det tok tid for meg å sette meg inn i prosjektet og hva som var
poenget med det. Det forundret meg at kun to stykker jobbet med byggingen, og de siste
dagene jeg var der var det kun en som jobbet. Jeg uroet meg for om de ville rekke å bli
ferdig, og syntes de brukte mye unødig tid på møter mellom den russiske partneren Friday
Milk og Vardø Restored. Etterhvert forstod jeg at byggingen av bussen kun var et verktøy og

23

Hagen og Skorpen, Hjelp, jeg skal på feltarbeid! : håndbok i etnografisk metode, 119.
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et symbol for å få til samtaler med de lokale i Teriberka. Ved hjelp av samtaler rundt bålet i
lavvoen skulle kunnskap utveksles og en mulig gnist tennes hos de lokale.
En annen ting jeg ble opptatt av var om folk ville bli boende i den gamle delen av
Teriberka, eller om de egentlig var glad for den nye leiligheten de var tildelt i Lodeinoe eller i
Kola. Det var enkelt for meg og de norske deltakerne fra Vardø Restored å innta en romantisk
holdning til de gamle husene, og tenke bevaring for enhver pris, og at de fleste nok vil bli
værende i gamle Teriberka. Etter samtaler med flere av de russiske deltakerne i prosjektet
viste det seg at noen av de hadde et annet syn på flyttingen. En av russerne mente at de fleste
ville flytte inn i nye leiligheter, og at det bare var skuespill at de ble tvangsflyttet. For hvilken
annen russer blir tilbudt gratis leilighet? Hvilken vanlig russer får noen gang mulighet til å
kjøpe seg en leilighet? Dette var informasjon jeg opplevde som funn under feltarbeidet. Her
viste det seg at det var motstridende syn blant de lokale i Teriberka.
En ting jeg også fant ut måtte være et funn var uenighet mellom den norske og den
russiske parten. Det viste seg at det hadde vært flere konflikter og uenigheter underveis. Dette
skyldtes kulturelle forskjeller og forskjellige måter å opptre på, samt organisering av
prosjektet. Jeg opplevde det som litt ubehagelig fordi jeg skulle prøve å se begge sider, men
det var Svein Harald og Brona fra Vardø Restored, som var mine kontakter, og på en måte
var versjonen de serverte meg den som jeg ville støtte. Kontakten jeg hadde opparbeidet meg
med Vardø Restored opplevdes også som forpliktende. Jeg opplevde at det var vanskelig å
skulle være nøytral i dette tilfellet. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å se begge sider, men så
hele tiden hvor lett det var å velge side fordi jeg var blitt en del av prosjektet. Det er liten tvil
om at jeg ble preget av mine informanter, både i Vardø og i Teriberka. Dette hadde stor
innvirkning på mine inntrykk fra begge stedene, hvordan jeg oppfattet ting, og dette preget
også mitt fokus og hvordan jeg i ettertid har skrevet om prosjektene. Jeg har nå forsøkt å ta et
skritt tilbake for å få distanse til mitt materiale, sagt med Clifford Geertz sine ord: det jeg har
gjort i denne oppgaven er en «Thick description», jeg har forsøkt å sette mine detaljerte
felterfaringer fra Vardø og Teriberka inn i en kontekst slik at både min adferd, men også min
tekst blir forståelig for utenforstående.24 Jeg har valgt «en tykk beskrivelse» av eksemplene
mine fra Vardø og Teriberka, som består av å skrive detaljrikt om fenomener og hendelser.
Denne deskriptive og detaljrike tilnærmingen vil også prege analysen min i kapittel 4. Det er
summen av alt jeg har observert og erfart som gjør at jeg kan beskrive på den måten.

Clifford Geertz, The interpretation of cultures : selected essays, vol. 5043, Harper torchbooks (New York:
Basic Books, 1973), 9-10.
24
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3 Begreper og teori
Teoridelen i denne oppgaven er todelt. I første del diskuterer jeg kulturarv og deler av
utviklingen begrepet har hatt i forskningsfeltet. Begrepet kulturarv er nyttig for å diskutere
kulturarvsproduksjon, og hvordan jeg har valgt å bruke det. I den neste delen introduserer jeg
begrepet kulturarvsproduksjon ved hjelpe av teoriene til Owe Ronström og Laurajane Smith.
Begrepet beskriver og definerer prosessen i kunstprosjektene til Komafest og Vardø
Restored. Teoriene om kulturarvsproduksjon forsterkes gjennom materialiseringsteoriene til
Tine Damsholt & Dorthe Gert Simonsen, som sier noe om hvordan denne prosessen gjøres. I
tillegg belyser den materialitet, og hvordan denne materialiserer seg i kunstprosjektene til
Komafest og Vardø Restored.

Kulturarv som prosess
Begrepet kulturarv er så omfattende og fagfeltet så stort at det blir for tidkrevende å gå
igjennom hele dets utvikling. Jeg vil imidlertid nevne noen teoretikere som har vært
fremtredende i kulturarvsfeltet. Kulturarv er et tvetydig begrep på flere måter hevder
kulturhistoriker Torun Selberg. Det henviser både til noe materielt og immaterielt, og det er
både et deskriptivt og et normativt begrep. Fremfor alt har det referanser til noe gammelt, noe
som er i ferd med å forsvinne og som derfor må tas vare på, sier Selberg.25
Kulturarvsteoretiker Rodney Harrison mener vi lever i en tid som er spesiell på den måten at
definisjonen av begrepet kulturarv har blitt utvidet så mye at nesten alt kan bli definert som
kulturarv.26 I 2003 utarbeidet UNESCO27 en konvensjon for beskyttelse av immateriell
kulturarv. Før det hadde det som stod på verdensarvlisten28 til UNESCO i hovedsak vært
steder, bygninger og monumenter. I dag kan nesten hva som helst bli definert som kulturarv,
hvis bare noen vil arve den, sier Anne Eriksen.29 Men for at kulturarvbegrepet skal gi
mening, må kulturen som skal arves anerkjennes som noens kulturarv.30 Etnolog Owe
Ronström sier at vi må slutte å spørre: «Hva är kulturarv»? og «Vad är inte kulturarv»?
Spørsmålene forutsetter at kulturarven er noe som finns der ute og venter på å bli oppdaget.

Torunn Selberg, ""Vår" kulturarv - politisk myte eller realitet?," Kirke og kultur (trykt utg.). 113 nr
1(2008): 23.
26 Harrison, Heritage : critical approaches, 3.
27 UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
28 Verdensarvlisten - statene som er UNESCO medlemmer kan søke om å få bygninger, monumenter og
steder av eksepsjonell kulturell verdi inn på denne listen.
29 Anne Eriksen, "Kulturarv og kulturarvinger," Nytt norsk tidsskrift (trykt utg.). 26 : 2009 : 3/4: 479.
30 Ibid.
25
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Istedenfor mener han at kulturarven er sosialt og kulturelt konstruert, og er noe som er skapt
av bestemte aktører, i bestemte sammenhenger og til bestemte formål.31 Eriksen sier at
kulturarv ikke beskriver tingene, men vårt forhold til dem. Ordet beskriver vårt
eiendomsforhold til tingene og vår vurdering av dem. Kulturarv er en fellesbetegnelse på
forholdet vi har til dem, og kjennetegnes av en bestemt form for verdsetting.32 Harrison
mener at kulturarv ikke er en «ting», men at begrepet referer til et sett av holdninger og
relasjoner til fortiden. Relasjonene er karakterisert av tilknytning til gjenstander, steder og
praksiser som kan være en forbindelse til fortiden eller et eksempel på den. Viktigst er
allikevel at kulturarv blir formet i nåtiden.33 Dette speiler Smith sitt perspektiv på kulturarv.
På lik linje med Harrison hevder Smith at kulturarv hverken er en ting, et sted, bygning eller
annet materielt objekt. Disse tingene er viktige, men er ikke i seg selv kulturarv. Kulturarv er
istedenfor det som foregår på disse stedene. Kulturarv er en kulturell og sosial prosess som
fokuserer på handlinger knyttet til det å huske, som er knyttet til måter å forstå og engasjere
seg med fortiden og nåtiden.34

Kulturarvsproduksjon
Som nevnt tidligere skal jeg ikke ta stilling til eller gå inn i forskjellige kulturarvsdebatter,
men vil etablere et begrep for kulturarvsproduksjon som et analytisk begrep, og en måte å
forstå kulturarv på. Videre vil jeg synliggjøre at det er et analytisk begrep for de praksiser
som jeg analyserer, og samtidig et navn for disse. Kulturarvsproduksjon er slik sett et
eksempel på kulturarv.
I boken Kulturarvspolitikk beskriver Ronström hvordan kulturarven har blitt brukt og
brukes i Visby for å endre stedet fra en sliten småby til et middelalderikon.35 En slik måte å
se kulturarvsproduksjon på forvandler tingene ved å gjøre dem til utstillingsobjekter gjennom
å estetisere, objektifisere og homogenisere dem.36 Dette gjøres rent praktisk i Visby ved at
hus, murer og ting som forbindes med middelalderen gjennomgår omfattende restaureringer
og endringer slik at de fremstår som «middelalderske». Bygningene «stilles» på en måte ut i
byen.37 Videre hevder Ronström at kulturarvsproduksjon er en politisk prosess som oppretter

Ronström, Kulturarvspolitik : Visby, från sliten småstad till medeltidsikon, 23.
Eriksen, "Kulturarv og kulturarvinger," 480.
33 Harrison, Heritage : critical approaches, 14.
34 Smith, Uses of heritage, 2, 44.
35 Ronström, Kulturarvspolitik : Visby, från sliten småstad till medeltidsikon.
36 Ibid., 182.
37 Ibid., 196.
31
32
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makt over fortid, samtid og framtid, den utsletter minne og oppretter historie, den forutsetter,
forandrer og forflytter verden, den står i et nært og spenningsladet forhold til sosialt og
kulturelt mangfold, og den er en avskillende prosess som oppretter sosiale og kulturelle
grenser, i tid og rom.38 I tillegg snakker Ronström om kulturarvsproduksjon som å skape eller
produsere kulturarv, at kulturarven ikke finnes, men skapes av bestemte aktører.39
Denne teorien gjenspeiles i Smith sin teori om kulturarv som en prosess av
engasjement, kommunikasjon og handling knyttet til mening i samtiden, og ikke bare noe
som dreier seg om fortiden. Det å være tilstede et sted, å oppfriske minner, assosiasjoner og
dele erfaringer med slekt og nye relasjoner skaper historier og derfor også kulturarv. I et slikt
perspektiv blir kulturarv en kulturell og sosial prosess, og tingen i seg selv ikke like viktig.40
Smith hevder videre at all kulturarv er immateriell. Hun bruker Stonehenge som
eksempel og sier at det hovedsakelig består av en samling steiner i et landskap. Hva er det
som gjør en samling steiner i et landskap til kulturarv? Hva gjør disse menings- og
verdifulle? Smith mener det er dagens kulturelle prosesser og aktiviteter som foregår ved og
rundt dem, som de blir en del av. Det er disse prosessene som identifiserer dem som fysiske
symbolske med en spesiell kulturell og sosial handling, og derfor gir dem verdi og mening.41
Det er disse prosessene som gjør kulturarven.
Smith har flere eksempler på dette. Et av dem er et kulturarvsprosjekt i Australia, der
hun er på feltarbeid med to kolleger for å registrere kulturarvsteder og betydningen for
Waanyi kvinner i Boodjamulla nasjonalpark. Hun beskriver et møte med Waanyi kvinner, og
skjønner etterhvert at fiskingen har en viktig plass for kvinnene. Hun opplevde at fiskingen
var kulturarvjobbing42 og at historiefortellingene ble kulturarv, det å bringe kunnskap og
historier videre til de yngre kvinnene. Kulturarven var ikke stedet i seg selv, men det å
fortelle historier og om tradisjoner i sin naturlige kontekst og tid. Det var bruken av stedene
som førte til at de ble kulturarvsteder, ikke stedet i seg selv.43 Det som kom ut av prosjektet
var at kulturarven måtte erfares for at det skulle være kulturarv. Kulturarven var selve
erfaringen. Det som også ble tydelig var viktigheten av minner, det å huske, men også selve
fremstillingen av historiene til kvinnene.44

Ibid., 182.
Ibid., 23.
40 Smith, Uses of heritage, 1.
41 Ibid., 3.
42 Ibid., 1.
43 Ibid., 46.
44 Ibid., 47.
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Et annet eksempel er Castleford festivalen i England. I en uke foregår det forskjellige
aktiviteter der lokalbefolkningen kan delta og lære om den tidligere industrien i byen.45 Smith
mener at festivalen bidrar til å skape en felles identitet i samfunnet. Kulturarven er en form
for «community identity», og identiteten består av erfaringer fra lokalsamfunnet. Kulturarv
blir her brukt for å si noe om hvem og hva samfunnet er. Det som ble trukket ut fra
samfunnet og kalt kulturarv var en del av en prosess om å erindre de tingene som definerer
samfunnet og gjør det spesielt.46 Dette perspektivet er nyttig for å forstå hvordan kulturarv
gjøres i kunstprosjektene til Komafest og Vardø Restored. Det handler ikke om en passiv
prosess, men om å skape engasjement og mening. Kulturarv er slik sett en prosess som
handler om å aktivt skape identitet, og er et viktig verktøy for et samfunn og en gruppe til å
definere seg selv. Hvis kulturarv er noe som skapes eller gjøres, hva er det som gjøres? Smith
hevder det er en rekke aktiviteter som inkluderer det å huske, kommunikasjon, markeringer,
kunnskapsoverføringer, minner, å uttrykke identitet, sosiale og kulturelle verdier.
Konsekvensene av kulturarvsaktiviteter er følelser og erfaringer, og minnene av dem de
skaper, og som igjen skaper en identitet og tilhørighet. Det skaper også sosiale nettverk og
relasjoner som i seg selv kobler folk sammen og skaper tilhørighet og identitet.47
Jeg mener at denne måten å tenke rundt kulturarv på er nyttig for å analysere
kunstprosjektene til Komafest og Vardø Restored. Det brukes gjenbruksmaterialer fra de
gamle husene i Teriberka, lokale engasjeres for å bidra i byggeprosessen, det brukes mye tid
på samtaler og kommunikasjon med de lokale. I Vardø malte kunstnerne på de gamle husene,
ved bruk av den lokale konteksten og historiene. Smith sier:
«What makes certain activities heritage are those activities that actively engage with
thinking about and acting out not only where we have come from in terms of the past,
but also where we are going in terms of the present and future. It is a social and
cultural process that mediates a sense of cultural, social and political change».48
Det som skaper kulturarv er, som Smith skriver, altså ikke bare aktiviteter som aktivt
engasjerer seg med fortiden, men like fullt aktiviteter som engasjerer seg i hvor vi går, i
nåtiden og i fremtiden. Det er dette som er kjernen i produksjonen av kunstprosjektene til
Komafest og Vardø Restored. De skaper kulturarv gjennom en prosess av handlinger knyttet
til ulike aktiviteter som har forbindelser til fortiden. Kunstprosjektene tar tak i forfallet her og

Ibid., 265.
Ibid., 273.
47 Ibid., 83.
48 Ibid.
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nå, som igjen skaper handling og endring for fremtiden.
Teoriene om kulturarvsproduksjon forsterkes i Damsholt & Simonsens
materialiseringsteorier i publikasjonen: Materialiseringer: Nye perspektiver på materialitet
og kulturanalyse.49 Alle eksemplene fra boken beskjeftiger seg med materialisering i tid og
rom, men med ulik vektlegging. Fokuset i boken er på hvordan elementene sammenfiltres i
mere eller mindre stabile materialiseringer av et fenomen.50 Materialisering skal forståes som
et aktivt verb som fokuserer på praksis, og på hvordan fenomener gjøres og gjøres om i
pågående prosesser.51 Kulturarvsproduksjon er slik sett en prosess som ligner Damsholt &
Simonsens begrep «gjøren». Denne prosessen sier noe om hva det materielle gjør og hvordan
det materielle gjøres i kunstprosjektene til Komafest og Vardø Restored.52 Disse
materialiseringsprosessene forteller hvordan bruken av materialitet virker i kulturarvsproduksjonen, men også hvordan det materialiserer seg i de ulike kunstprosjektene til
Komafest og Vardø Restored, i Vardø og Teriberka. Kulturarvsproduksjon er slik sett alt de
gjør i kunstprosjektene. Det er en form for prosess som setter i gang ting, og dermed en form
for samfunnsutvikling.

Damsholt, Mordhorst, og Gert Simonsen, Materialiseringer : nye perspektiver på materialitet og
kulturanalyse.
50 Damsholt og Gert Simonsen, "Materialiseringer : Processer, relationer og performativitet," 15.
51 Ibid.
52 Damsholt, Mordhorst, og Gert Simonsen, Materialiseringer : nye perspektiver på materialitet og
kulturanalyse, 13.
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4 Analyse
Ifølge både Harrison, Smith og Ronström er kulturarv noe som ikke finnes. Kulturarv kan
både skapes og produseres, og det er dette som kalles kulturarvsproduksjon. En slik form for
kulturarvsproduksjon kan foregå på forskjellig vis. En måte å drive kulturarvsproduksjon på
er slik Owe Ronström mener det gjøres og har blitt gjort i Visby på Gotland. Denne måten å
se kulturarvsproduksjon på forvandler tingene ved å gjøre dem til utstillingsobjekter gjennom
å estetisere, objektifisere og homogenisere dem.53 I Uses of Heritage snakker Laurajane
Smith om kulturarvsproduksjon som en prosess av engasjement, kommunikasjon og handling
knyttet til mening i samtiden, og ikke bare noe som dreier seg om fortiden. Det å være
tilstede et sted, å oppfriske minner, assosiasjoner og dele erfaringer med slekt og nye
relasjoner skaper historier og derfor også kulturarv. I et slikt perspektiv blir kulturarv en
kulturell og sosial prosess, og tingen i seg selv ikke like viktig. Smith hevder at kulturarv
ikke er noe som finnes, den skapes gjennom en prosess av ulike handlinger og relasjoner
knyttet til kommunikasjon, historier og minner. 54 Det er nettopp denne prosessen som
materialiserer seg i kunstprosjektene til Vardø Restored og Komafest. Og det er denne bruken
av kulturarvsproduksjon jeg vil benytte når jeg analyserer eksemplene mine fra Vardø og
Teriberka. De er gode eksempler som viser at nettopp kulturarv ikke nødvendigvis handler
om vår fortid, men om vår relasjon til den, og hvordan den kan skapes.
I søknadsteksten til KORO (Kunst i offentlig rom) for kunstprosjektet The New
Chapter står det at prosjektet har som målsetning å bidra til nyskaping og samfunnsutvikling
i både Teriberka og Vardø. Hva denne samfunnsutviklingen betyr eller innebærer er ikke noe
målbart, og gir derfor ingen entydige svar. Svarene man får kommer an på hvem man spør.
Det viktigste i denne sammenhengen er ikke nødvendigvis å komme frem til en målbar
størrelse. Derimot fungerer ønsket om samfunnsutvikling mer som en motivasjonsfaktor for
Vardø Restored og Komafest for å sette i gang prosjektene. En av mine informanter,
prosjektleder Svein Harald, sier at de er en type «kulturelle bistandsarbeidere» når de reiser
til Teriberka med TNC prosjektet.55 I det ligger det et sterkt ønske om endring og utvikling,
og en ny fremtid for både Vardø og Teriberka. Både Vardø Restored og Komafest er
selvstendige organisasjoner som jobber med problemstillinger knyttet til fraflytning, forfall
og kulturminnevern. Det som skiller dem er at Komafest jobber med kunst som et

Ronström, Kulturarvspolitik : Visby, från sliten småstad till medeltidsikon, 182.
Smith, Uses of heritage, 1.
55 Sven Harald – informant.
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virkemiddel, mens Vardø Restored jobber med stedsutvikling og kulturminnevern. I
kunstprosjektene jeg beskriver jobber de sammen som et team, der Pøbel har en rolle som
kurator og idéutvikler, og Vardø Restored har en rolle som administrator. I tillegg har de et
nettverk av folk knyttet til seg som bidrar på forskjellig måte. Denne måten å jobbe på i løse
nettverk og forbindelser er også typisk for hvordan ulike kunstmiljøer i samtiden opptrer på,
og gjenspeiles også hos kunstnerne i kunstprosjektene.
Er det realistisk og i det hele tatt mulig at et kunstprosjekt som kulturarvsproduksjon kan
bidra til samfunnsutvikling, og kan ombygging av en gammel militærvogn og en lastebil
bidra til å endre noe i Teriberka og Vardø? Om det kan det og i det hele tatt er mulig er for
tidlig å si. Det som imidlertid virker sannsynlig er at prosjektene kan bidra til å tenne en gnist
og inspirere, og få folk til å reflektere over Teriberkas og Vardøs fremtid. De ulike
eksemplene har svært forskjellig utgangspunkt og er muligens ikke sammenlignbare i så
henseende. Det er allikevel mulige å peke på enkelte elementer og faktorer som viser at kunst
som kulturarvsproduksjon lar seg gjennomføre i større eller mindre grad på de ulike stedene.
Hvilke faktorer kreves for å produsere kulturarv, og hva slags resultater skaper
kulturarvsproduksjonen på disse stedene? Det er dette de følgende eksemplene fra Vardø og
Teriberka skal gi et svar på.

Everything is a story, E. B. Itso, 2012 og Ronthi, Vhils, 2012.

Begge foto av: Lin Stensrud
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Vardø - Everything is a story
Jeg hadde bestemt meg for å reise til Vardø før jeg dro til Teriberka. Jeg ville møte Svein
Harald og Brona, for å få vite mer om prosjektet The New Chapter, og for å møte de to
prosjektlederne fra Vardø Restored. Det var også nyttig å ha sett Vardø for å ha noe å
sammenligne med da jeg kom til Teriberka og så hvor stort forfallet var der.
I Vardø ligger små, fargerike trehus på rekke og rad langs havna. Forfallet er stort og
preget av nedgangstidene. Det er mange tomme, slitne hus, og tomme gater, men innimellom
ser man spor av at noe holder på å skje. Flere har begynt å restaurere husene sine. Graffitien
som er malt på husene gir en ekstra dimensjon, det er vakkert og stygt på samme tid. Flere av
graffitiverkene kan sees fra havna. Cod is great56 stod det tidligere på et av husene.
Kunstverket som ble malt av Roa, i forbindelse med Komafest i 2012, er allerede forsvunnet.
Huset ble restaurert og overmalt i 2015.

Havna i Vardø. Eternal light, eternal night, Steve Eso Powers, 2012.

Foto: Lin Stensrud

Vardø er unik i Finnmarkssammenheng, fordi det er den eneste byen i Finnmark som ikke ble
brent under krigen. Byen ble riktignok bombet, men i motsetning til alle andre byer i
56

Cod is great, Steve Espo Powers, New York, 2012.
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Finnmark der alt ble jevnet med jorden, står fortsatt 230 hus igjen fra før krigen. De mange
husene fra førkrigstiden er vernet av kommunen. De er i dag kulturminner som vitner om en
storhetstid. Byen har slik den fremstår i dag en rik kulturhistorie, den hadde
handelsforbindelser til Russland gjennom Pomorhandelen, og viser spor av stor
fiskerivelstand.
Inntrykkene mine av Vardø er delte. På den ene siden så jeg det store forfallet og følte
en slags motløshet. På den den annen side var det oppløftende å møte Svein Harald og Brona
med så mye pågangsmot og engasjement for Vardø. Dette smittet over på meg. Jeg så
kvalitetene de snakket om, og satt etterhvert igjen med en opplevelse av at Vardø var et sted
som hadde klart å snu den negative oppfatningen av Vardø, og at det var mye optimisme
blant folk. Dette er noe som kommer frem i kunstprosjektene Komafest og Vardø Restored
jobber med, og preger også min innstilling til Vardø.

Komafest
Pøbel var den første i Norge som tok graffitien ut av urbane omgivelser og ut i naturen. Han
var lei av graffitien fra storbyene og ville lage noe som fikk betydning for folk. Pøbel har i
løpet av en lang karriere som kunstner opparbeidet seg høy kredibilitet og en stor fanskare.
Han har i tillegg til å ha malt verk over hele verden også smykket ut togstasjonen i både Oslo
og Trondheim, sammen med Dolk. At verkene til Pøbel rives bort umiddelbart de få gangene
han annonserer at han har nye verk til salgs, vitner om at street-art og graffiti har blitt allment
akseptert.
Enkelte hevder at graffitien startet i Philadelphia på slutten av 1960-tallet, men New
York har vært den største leverandøren av malere, og det var der TAKI 163 kom fra, som
«alle» i graffitimiljøet er enig om var den som gjorde graffitien berømt på begynnelsen av
1970-tallet.57 TAKIs graffiti ble i løpet av kort tid spredd ved hjelp av subwaysystemet i New
York, 230 miles med spor ut i bydelene Manhattan, Bronx, Brooklyn og Queens.58 Senere
spredte graffitien seg til transportsystemer over hele verden. I en tid preget av mye vold og
kriminalitet blant ungdomsgjengene som styrte sine områder preget av forfall i New York på
1970-tallet, ble graffitien en annen måte å bli sett. I stedet for å ta til våpen, tok nå mange
ungdommer til sprayboksene, og blodige bandekriger ble erstattet av fredelige stilkriger i
graffitigjengene.59 For ungdommene ble graffitien en måte å bli sett i byrommet. I ettertid
Cecilie Høigård, Gategallerier (Oslo: Pax, 2007), 77-78.
Ibid., 79.
59 Ibid., 83.
57
58
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kan vi si at graffitien fikk en funksjon, i det den bidro til å forhindre gjengkriminalitet og
vold. At graffitien fikk en funksjon i New York er en parallell til hvordan graffitien fikk en
funksjon i Vardø. Saphinaz-Amal Naguib beskriver street-art som internasjonal og
performativ, og at kunstnerne bruker det offentlige rommet for å uttrykke en mening. Hun
hevder at street-art er et sentralt instrument for å spore kulturell og politisk endring.60 Om det
er en politisk eller kulturell endring som har foregått i Vardø, er vanskelig å gå inn på i denne
oppgaven, men at kunstnerne har ønsket å gi en kommentar til omgivelsene med
kunstverkene sine, hersker det liten tvil om. Det er tydelig at de både ønsker å gi en
kommentar til forfallet, og at de vil ha en reaksjon. Og det er et mål i seg selv at verkene blir
overmalt.
Komafest startet i 2012 der Pøbel i samarbeid med Nordnorsk Kunstsenter, Vardø Restored
og Heidi Kvernvik inviterte tolv kunstnere fra ulike land til Vardø. Utvalget av kunstnere er
ikke tilfeldig, fordi flere av dem jobber med beslektede problemstillinger som forsømte og
oversette rom i og rundt byen, og flere av kunstnerne er erfarne muralmalere (veggmalere).
Utvalget favner også et bredt spekter av teknikker, både mer realistisk maleteknikk, til mer
abstrakt formspråk, og pop art referanser. Prosjektet var en videreføring av et prosjekt
(Ghetto spedalsk61) Pøbel og Dolk hadde jobbet med i Lofoten tidligere. Prosjektet handlet
om de samme problemstillingene som fraflytting og forfall, da Pøbel og Dolk malte på de
fraflyttede husene i Lofoten. De dekorerte 55 vegger under Komafest 2012 i Vardø. I
begynnelsen var mange av de lokale skeptiske til prosjektet, men fordi de klarte å forankre
prosjektet lokalt snudde skepsisen og folk ble etterhvert engasjert og følte et eierskap til
kunstverkene. Ved å male på husene håpet de at spesielt yngre mennesker ville se husene på
en ny måte og begynne å snakke om husenes historie; å spørre hva de ble brukt til, hvorfor de
ble forlatt og hvorfor de ikke er tatt i bruk siden.62

Karoline Kvellestad Isaksen, "Vardø’s Rich Street Art Scene: Will the City Become an Ecomuseum?,"
https://cas.oslo.no/read/vardo-s-rich-street-art-scene-will-the-city-become-an-ecomuseum-article24681167.html.
61 https://thestreetisthecanvas.wordpress.com/2015/10/09/pobel-and-dolk-lofoten-islands-norway/
62 Don Lawrence, "Husene som våknet fra koma," Arkitektur N, no. 08/14 (2014): 41.
60
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Pøbel, Komafest, 2012.

Foto: Lin Stensrud

Husveggene ble valgt ut av Pøbel i første omgang. Han valgte de husene som han ble
inspirert av og som han mente kunne egne seg. Deretter jobbet Svein Harald Holmen og
Heidi Kvernevik med å kontakte huseiere for å få tillatelse. Kunstnerne fikk frie tøyler av
huseierne, men kunstnerne har vært på jakt etter Vardøs sjel når de har malt. Kunstverkene er
malt på hus som mange fra Vardø har et forhold til, som gamle filetfabrikker, egnebuanlegg
og en gammel låve. De fleste av kunstverkene er stedsspesifikke, og bruker helt bevisst
omgivelsene, husene og de lokale historiene i motivene for å skape kunstverkene. Det er
kunstnerne i Komafest som sammen med Pøbel og Vardø Restored har koblet sammen fortid,
nåtid og fortid. Denne prosessen har bestått av å bruke de gamle trehusene, forfallet og
historiene til lokalbefolkningen for å produsere kulturarv.
Portrettet i Østervågen, som er laget av Vhils fra Portugal viser den lokale bakeren
Ronthi, sies det. Ronthi var visstnok en omtenksom fyr som lot byens løse fugler overnatte
ved bakerovnen. Et annet verk er Everything is a story, laget av E. B. Itso fra Danmark.
Tittelen taler for seg selv, og setter ord på alt som disse prosjektene og problemstillingene
handler om. Pøbel sier: «For meg er det hele Vardø som er kunsten. Kunstverkene er ikke
bare hver enkelt husvegg som blir malt, men alt det blir til sammen, i samspill med naturen,
og folket som bor i Vardø».63 Kunstverkene er alle sammen elementer i

63Anniken

Renslo Sandvik, "Tar street-art til verdens ende," iFinnmark (2012),
https://www.ifinnmark.no/nyheter/tar-street-art-til-verdens-ende/s/1-30002-6124905.
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kulturarvsproduksjonen, og et resultat av at historiene til de gamle husene og Vardøs
lokalbefolkning har materialisert seg i disse.

Samme bygg, med kunstverket Cod is great, Roa, og etter restaurering,
uten kunstverket.

Foto venstre: Ian Cox, foto høyre: Jørn Jensen.

I tillegg til kunstverkene som ble malt på vegger rundt i Vardø, lagde Pøbel samme år en
installasjon av den gamle flyttebussen, som ble brukt for å transportere folk som skulle flytte
ut av Vardø. Bussen hadde i mange år vært symbolet på byens nedgangstider. Pøbel snudde
symbolet bokstavelig talt opp ned ved å plassere den opp ned i jorda ved tunellen som kobler
øya til resten av fastlandet. Med dette understreket han at dette var slutten på at folk skulle
forlate Vardø. Flyttebussen representerte noe smertefullt for folk, derfor gravde de ned en
tidskapsel der 100-150 av Vardøs befolkning skrev ned sine drømmer for fremtiden.
Kapselen skal ikke skal åpnes før 2062. Pøbel produserer også her kulturarv gjennom en
prosess av det han gjør og skaper av det materielle, og ved å bruke historien til Vardø, i
samtid. Denne historien materialiserer seg i flyttebussen. I tillegg materialiserer drømmene til
lokalbefolkningen seg i tidskapselen, når den åpnes i 2062. Denne tidskapsel-installasjonen er
en praksis som peker fremover i tid, og et eksempel på at kulturarv kan skapes i og for
fremtiden, og er en forventning om fremtiden.
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Pøbel, Flyttebussen, 2012.

Foto: Pøbel.

I 2013 ble et nytt prosjekt for Komafest 2016 planlagt og implementert. Komafest 2013
bestod av åpningen av «Blood bank – Galleri Pøbel». Visjonen til Pøbel var at Vardø var
tappet for blod gjennom tap av innbyggere og næring, og slik sett en forlengelse av
flyttebussen-prosjektet fordi den også symboliserte fraflytting og nedgangstider for Vardø.
Utstillingen var et prosjekt som bestod av 150 lerret og 150 kunstnere. Lerretene ble delt ut
rundt i byen, og det var fritt frem for folk hva de skulle tegne. Den eneste regelen var at det
måtte være tegnet eller skrevet med rød sprittusj. Pøbel sier det minnet mer og mer om
blodårer når bildene ble levert inn. «Folket er en blodåre i byen, det er de som holder byen i
live. Da vi så tegningene til folk så det nesten ut som om de donerte blod til oss, vi fikk deres
tanker og følelser, vi tok pulsen på byen», sier Pøbel.64 Blodet symboliserer livet og pulsen i
Vardø, og folket er en blodåre i byen, uten folk ingen by, uten blod ingen folk.
Kunstprosjektet har likhetstrekk med tidskapselen-prosjektet, fordi tankene og følelsene til
lokalbefolkningen materialiserer seg i kunstverkene begge steder. Komafest skaper og
produserer kulturarv gjennom denne prosessen og gjøren.

"150 kunstnere tar pulsen på Vardø," ibid.(2013), https://www.ifinnmark.no/kulturliv/150kunstnere-tar-pulsen-pa-vardo/s/1-49-6800082.
64
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Blood Bank – Galleri Pøbel

Foto: Nima Taheri

I neste fase av Komafest ønsker Pøbel å fylle ti tomme butikker med innhold. Planen er at ti
kunstnere skal få hvert sitt lokale som de skal lage en installasjon i. Prosjektet mangler
foreløpig nok midler til å kunne bli realisert. I et av lokalene, O. M. Nilsens bakeri er det satt
i gang et prosjekt. Planen her er å vekke bakeriet opp fra koma for å skape dialog og danne en
møteplass som samler ungdom og bidrar til entreprenørskap. Brona sier at:
Bakeriet O.M. Nilsen er et superprosjekt i seg selv sett fra mange perspektiver. Det er
ett av 30 bakerier som engang var i byen, og kan brukes for å illustrere forandringene
i ressurser. Fiskeindustrien kollapset og all annen industri er relatert til den. Dette
bakeriet er et av de eldste i Vardø, og et av de 10 butikkene i hovedgata. Det forteller
om forholdet mellom mat og landskap.65
Vaar eier O.M. Nilsens bakeri sammen med broren sin. Vaar dro egentlig til Vardø for å
selge bakeriet, da hun ble kontaktet av Vardø Restored. De ønsket å lage et kunstprosjekt i
samarbeid med Pøbel i bakeriet. Vaar, som egentlig bodde i Lillehammer, bestemte seg for å
flytte tilbake til Vardø for en periode. Etterhvert som hun har deltatt i prosjektet har hun blitt
så engasjert at hun blir værende inntil videre.66 På samme måte som de andre
Komafestprosjektene produserer kulturarv, skaper O.M. Nilsens bakeri også kulturarv
gjennom en prosess av ulike gjøren. De bruker det gamle lokalet til bakeriet, historiene om

65
66

Brona – informant.
Vaar – informant.
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bakeriet for å skape ny materialitet, nye relasjoner og nye historier, som senere vil
materialisere seg i det ferdige bakeriet.
Brona sier at Komafestprosjektene ble generelt veldig godt mottatt i Vardø, og at det
var bred enighet om at prosjektene hadde betydning for byen. «Prosjektene handler om
styrke, samhold, optimisme, engasjement, inspirasjon og samfunnsutvikling», sier Brona.67 I
tillegg dreier det seg om en prosess der Komafest gjennom ulike handlinger og aktiviteter
bruker fortiden, samtiden og fremtiden for å produsere kulturarv.

«Summen av alle de små ting»
Det er flere elementer i Vardø som har lagt grunnlaget for at det har vært enklere også for
andre aktører å jobbe med samfunnsutvikling. I Vardø har et nettverk av personer jobbet med
festivaler og workshoper ved siden av de etablerte systemene og strukturene for å bygge noe
for fremtiden. I dag eksisterer det flere etablerte festivaler som samler folk i Vardø. Flere av
dem har eksistert i over 20 år. Yokigassen er en av disse. Yokigassen er opprinnelig et
japansk snøballspill som ble tatt videre til Vardø i 1997. Det handler ikke egentlig om å kaste
snøballer, men mer om samhold og optimisme. Videre finnes det bluesfestival, fuglefestival
og Pomorfestival som alle sies å ha bidratt til økt fremtidsoptimisme og fellesskapsfølelse.
Vardø har mange kvaliteter som folk utenfor vet å verdsette. Mange kommer for å få
naturopplevelser, og se det mangfoldige fuglelivet. Arkitektfirmaet Biotope har gjort det stort
med å tegne fuglekikkerhus. Andre ting folk kommer for å se er Steilneset, festningen og
Varanger museum. I dag kommer også mange for å se street-art og graffiti på de gamle
husene. Steilneset er et imponerende minnesmerke over hekseprosessene som foregikk i
Vardø på 1600-tallet. Det er et veldig godt samarbeide mellom kunstneren Louise Bourgeois
og arkitekten Peter Zumthor. Bygget ligger nede ved havet på stranden, og folk kommer fra
hele verden for å se det. Det som imidlertid er interessant er at veldig få lokale har noe
forhold til det, sier Svein Harald. De benyttet en arkitekt fra Sveits, en kunstner fra USA,
snekkere fra Tyskland og til og med egne musikere til åpningen. Det er et prosjekt som ikke
involverte noen lokale.68 Da Svein Harald møtte Pøbel og planla Komafest i Vardø la han
vekt på at det var viktig å gjøre alt annerledes enn de hadde gjort det i Steilneset prosjektet.
Han mente det var viktig å involvere de lokale og gjøre det fra bunnen og opp, ikke oven i fra

67
68

Brona – informant.
Svein Harald – informant.
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og ned.69 Uttalelsen er for det første viktig for å forstå Komafest og Vardø Restored sitt fokus
på lokal forankring i sine prosjekter, men er også en implisitt kritikk av Steilneset og
fremgangsmåten til prosjektet.
Vardø Restored består som nevnt av Svein Harald Holmen og Brona Keenan. De har hjulpet
over 50 huseiere og skaffet titalls millioner til restaurering av en lang rekke historiske
bygninger, deriblant legendariske Nordpol Kro, rådhuset, kirken, restaurering og nyetablering
av en utstyrsbutikk og flere fiskebrygger, alle hjørnesteinsbedrifter i et sårbart samfunn. I
tillegg har de gjort en stor jobb med å kartlegge hvilke hus som er i restaureringsprosess og
hvilke som ikke er (se kart under). De har også fotografert alle hus som er fra før 1960. At det
i Norge finnes støtteordninger for slike tiltak gjør det enklere for huseiere å gjøre dette
arbeidet. Da Vardø Restored kartla hele førkrigsbebyggelsen ble det en øyeåpner for mange i
Vardø. Det viste seg at Vardø rett og slett var en by full av kulturminner.

Kilde: Vardø Restored. Kart som viser gjennomførte og pågående restaureringsprosjekter initiert av og i
samarbeide med Vardø Restored.

69

Ibid.

26

Noen av de andre aktørene som driver med kulturminnevern er Maria og Jørn. Maria eier
Grand hotell, som har vært i familiens eie siden 1970-tallet. Bygget har blitt brukt som både
hotell, sykehus, telegraf, skole og apotek. Det er mye å ta tak i, men både ytre fasade, tak og
vinduer er restaurert. I dag leier de ut lokaler til næringsvirksomhet. Maria drømmer om at
det kan bli et «residency»70 for kunstnere og arkitekter som kommer til byen i forbindelse
med Biotop-prosjekter.71 Maria har i likhet med familien et voldsomt pågangsmot. Hun tror
at innovative prosjekter vil gi resultater.72
Jørn kjøpte først Vestre molo som hadde stått og forfalt siden år 2000. Bygget var
tidligere et egnebuanlegg for fiskere. Han fikset taket som var det mest kritiske. Så kjøpte han
Østre molo som også var et egnebuanlegg for fiskere, og var et totalt restaureringsprosjekt.
På begge disse stedene var det malt kunstverk i forbindelse med Komafest i 2012, Cod is
great og et hvalskjelett, malt av Roa. Begge kunstverkene er nå overmalt, fordi husene har
blitt restaurert. Dette var også målet til kurator og kunstner Pøbel da han initierte Komafest. I
løpet av ett år var kaia sikret. Etterhvert fant Jørn ut at anlegget har en verdi. De gikk så
sammen fire venner og kjøpte seg inn i prosjektet. De har samarbeidet godt og drevet med
mye dugnadsvirksomhet den siste tiden. Egnebuene på kaia har blitt oppgradert, og
leiligheter til fiskere har blitt bygget. Prosjektet har fått en del midler fra Riksantikvaren og
fylkeskommunen.73
Svein Harald har jobbet med kulturminnevern og stedsutvikling siden 2003. Med
støtte fra fylkeskommunen, Riksantikvaren og kommunen gikk han i gang med å hjelpe
byggeiere i Hamningberg, et gammelt fiskevær 45 minutters kjøretur unna. Etter mye
motstand fra lokalbefolkningen, skjønte han at han måtte gå frem på en annen måte. Han
benyttet seg av en urfolksmetode «restorative practice» fra Canada, der poenget er at møter
foregår på folks premisser. Metoden går utpå at alle skal bli hørt, og at man oppnår det ved å
sitte sammen gjerne rundt et bål, eller i en lavvo, ved å spise og snakke sammen.74 En slik
måte å jobbe på er en metode Svein Harald har lang erfaring med, og mener er den eneste
metoden som fungerer hvis man skal få de lokale med på laget, få dem til å endre tankesett og
å få til endring. En gang hadde de møter i tre dager i Hamningberg. Svein Harald sier at:

AiR, Artist in residence er et ofte brukt begrep for kunstnere som ønsker å oppholde seg over en
periode et annet sted, som en slags gjestekunstner.
71 Biotop er et lokalt arkitektkontor som har spesialisert seg på hus til fuglekikkere.
72 Maria - informant
73 Jørn - informant
74 Svein Harald - informant
70
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Det handler om å lytte til hverandre, og ha respekt. Dette er en viktig måte å jobbe
med stedsutvikling på. Det handler om å gå dypt på det stedet du er. Den største
utfordringen er oss selv. Det handler om tålmodighet, styrking av folk kommer
etterpå. Det er summen av alle de små tingene som fører til store ting.75
Erfaringene tok han med seg videre til Vardø. Svein Harald sier at «når du ser hus du har sett
helt fra barndommen som står og forfaller, gjør det noe med deg».76 Vardø var en gang en rik
fiskeby, med 10 000 innbyggere, og over 30 bakerier, flere kinoer og et rikt kulturliv. Men
privatiseringen i fiskerinæringen på 1980-tallet har tappet markedet. Kjell Inge Røkke har på
finurlig vis klart å skaffe seg veldig mange konsesjoner, og solgte hele imperiet videre til
Lerøy for noen år siden. Det er vanskelig for de andre fiskerne å overleve når det ikke finnes
mottak for fisken på land. Det meste av den hvite fisken blir eksportert ut og foredlet i Kina,
og lokalsamfunnet tjener hverken penger eller skatt på fisken. Mange lokale fiskere sier det
ikke er noe poeng lenger å fiske. Flere mener at når retten til å fiske gis til andre enn de som
bor ved kysten, dør kystsamfunnene ut. De siste årene har vi sett et kystopprør i mange av
fiskeværene. Grunntanken er at ressursene i havet tilhører folket. Mange vil ha en nasjonal
sjømatlinje i Vardø. Alt ligger til rette for det i dag, med topp moderne lokaler og utstyr som
bare venter på å bli brukt. «Vardø har vært styrt utenfra i altfor lang tid. Politikerne i Vardø
har snakket om olje og gass i over 20 år, men det har ikke skjedd noe», sier Svein Harald.77
Dette er en av utfordringene knyttet til kulturarvsproduksjon og prosjektene til Vardø
Restored og Komafest. En annen utfordring gjelder støtten fra kommunen. En av de som jeg
oppfattet som ikke udelt positiv til Vardø Restored og deres prosjekter er ordfører i Vardø,
Robert Jensen. På en workshop arrangert av Vardø Restored, som dreide seg om hvordan
huseierne kan tenke nytt og annerledes i forhold til drift av byggene sine, skjønte jeg at det
var ulike interesser mellom Vardø Restored og ordføreren. Da jeg spurte ordføreren om hva
han mente om prosjektene til Vardø Restored og stedsutvikling av Vardø svarte han:
Det er flere andre ting som spiller inn enn prosjektene til Vardø Restored. Jeg er
opptatt av prosjekter som genererer ressurser og arbeidsplasser, og tenker at mange
unge folk ikke ser en fremtid i Vardø. Det er ikke mange muligheter hvis du ikke vil
bli fisker eller starte opp noe for deg selv.78
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Flere av disse prosjektene er tilsynelatende kortvarige og flyktige prosjekter, men mange av
disse har potensiale til å bli langvarige og faste installasjoner. Når det gjelder restaurering av
hus, som har vist seg å bli resultatet av flere av prosjektene til Vardø Restored og Komafest,
vil jeg hevde at Vardø Restored og Komafest gjør Vardø kommune en stor tjeneste ved å gå
inn i alle disse prosjektene. De har allerede bidratt til restaurering av over 50 hus, og flere av
disse er kommunale eiendommer. Strengt tatt burde dette være noe Vardø kommune tok
ansvar for.

Fra Vardø til Teriberka
Å bruke kunst som kulturarvsproduksjon for å revitalisere og utvikle et sted er bare en av
flere mulige måter å få til stedsutvikling på. Andre måter kan være næringsutvikling, turisme,
gründervirksomhet, naturopplevelser. Det som er avgjørende er om flere av disse spiller på
lag. De har fått til mye allerede i Vardø. Vardø Restored og Komafest er gode på å skaffe
midler fra blant annet KORO, Kulturminnefondet og Riksantikvaren. De har et stort nettverk
og kan inspirere mange. Når folk ser at flere og flere hus tas vare på, kan det inspirere andre
igjen. Det aller viktigste er at politikerne ser verdien av det arbeidet de gjør, at de innvilger
midler til dette. Som Pøbel sier: «Det handler om å gi folk nok støtte og kredibilitet ved å vise
at de snakker sant, at de ikke bare er sinte nordlendinger som skriker høyt fordi de ikke får
fiske så mye de vil».79
Om kunstprosjektene til Vardø Restored og Komafest bidrar til samfunnsutvikling gis
ingen entydige svar. Det kommer an på hvem man spør. Det finnes flere indikasjoner på at
disse prosjektene gir økt fremtidsoptimisme og engasjement, men samtidig er det
begrensende muligheter for unge folk som har andre interesser enn fiske og entreprenørskap.
Tiden vil vise om folk vil bli boende i Vardø eller ikke. Det er uansett interessant å se Vardø i
relasjon til Teriberka, fordi stedene har mange likheter; begge er tidligere Pomorsteder, begge
er fiskevær, begge har opplevd nedgangstider, forfall og fraflytning. Stedene er også ulike
fordi det er forskjell på hvor langt forfallet har kommet på de to stedene. Teriberka står
ovenfor et langt større forfall enn Vardø, og det vil ikke la seg gjøre å restaurere alle de
gamle husene der, kanskje bare noen få av dem. Det eksisterer heller ingen midler å søke på
for folk i Russland, slik det er i Norge. Den siste store forskjellen går på at veldig få eier
husene sine i Teriberka. Husene er eid av myndighetene, og de har derfor også ansvaret for
sikkerheten og vedlikehold. Sett utfra dette perspektivet har stedene ulikt utgangspunkt for å
79
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lykkes med samfunnsutvikling. Jeg har nå vist hvordan Vardø Restored og Komafest jobber
med kunstprosjekter i Vardø, og hvordan kunst kan få en rolle i kulturarvsproduksjon. I det
neste kapittelet vil jeg vise hvordan de gjør dette på lignende måte i kunstprosjektet The New
Chapter, i Teriberka.

Teriberka - Et nytt kapittel
Det første som møtte meg var forfallet. Det var enormt. Mye verre enn jeg kunne
forestille meg. Nesten alle de gamle husene holder på å falle sammen. De er vakre,
men det er deprimerende. Det er ingen veier eller infrastruktur i byen, men støvete
sandveier. Et par hus skiller seg ut fordi de ser mer moderne ut med blikk på utsiden.
Det er hotellet mitt og kulturhuset. Det lover bra for meg i hvert fall. Butikken er bare
et gammelt gult hus, ingen skilt viser at det er butikken.80
Dette er mine første inntrykk av Teriberka da jeg kom på feltarbeid i fjor sommer. Til tross
for stort forfall på husene, mye gjensatt søppel, forlatte biler og til og med en skipskirkegård
med vrak av store, gamle skip, fremstiller både deltagerne i prosjektet og de lokale den gamle
delen av Teriberka som et idyllisk sted, og estetiserer i så måte forfallet. Dette var noe jeg
følte en ambivalens til, fordi jeg i første omgang bare så forfallet. Jeg var rett og slett veldig
sjokkert over hvor ille det så ut. At jeg hadde forberedt meg på forhånd og blitt fortalt at
forfallet var stort, og at jeg også hadde sett filmen Leviathan, som er filmet i Teriberka, hjalp
lite. Det at jeg jevnlig ble fortalt av deltagerne i prosjektet hvor fint det var der, at husene var
så vakre og at stedet var så spesielt endret imidlertid min oppfatning av stedet. Jeg ble også
veldig begeistret etterhvert, og opptatt av de gamle husene og usikkerheten knyttet til
avgjørelsen om at de skulle rives.
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Skipsvrak-kirkegården i gamle Teriberka, og hovedveien inn til gamle Teriberka (nå asfaltert).

Begge foto: Lin Stensrud

Gamle Teriberka ligger på en liten halvøy, omkranset av små fjell og Barentshavet rett ut.
Noen hundre gamle trehus ligger spredt rundt i sandbankene, som etterhvert har tatt mer
overhånd. Det ligger til rette for at man skal kunne ha et godt liv her, med havet fullt av fisk,
god plass til dyrking av grønnsaker og enkel drift av husdyr. Det som imidlertid gjør det
vanskelig for folk er privatiseringen av fiskerinæringen på 1960-tallet, som har ført til høy
arbeidsledighet og nedgangstider. Folk har heller ikke lenger rettigheter til fisken i havet.
Oppløsningen av Sovjetunionen på begynnelsen av 1990-tallet har også bidratt til disse
problemene.
Teriberka ble for alvor kjent etter at filmen Leviathan kom ut, som i korte trekk
handler om lignende problemstillinger som Teriberka står overfor. I etterkant har Teriberka
fått oppmerksomhet i internasjonal presse og fra forskere. Det er et ladet sted, og det har blitt
et symbol på forfallet. Mange ville reise til Teriberka for å se dette stedet som fremstilles med
stort forfall, alkoholisme og korrupsjon. Lokalbefolkningen er uenig i denne fremstillingen,
naturlig nok.
I flere år har det blitt arrangert en festival i Teriberka; Lefka Lefka festivalen. I følge
de lokale er det folk fra Moskva som kommer til Teriberka og arrangerer denne festivalen.
De lokale blir tydeligvis ikke involvert, fordi de er kritiske til hele festivalen, som de mener
arrangerer konserter med høy techno musikk og legger igjen masse søppel. Deltagerne i TNC
var også veldig kritiske til denne festivalen, som tydeligvis er et eksempel på et arrangement
som ikke inkluderer lokalbefolkningen.
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De gamle husene i gamle Teriberka, til høyre med et verk av Pøbel fra 2015.

Begge foto: Lin Stensrud.

Sommeren 2017 kom beskjeden om at 80 % av de gamle trehusene i gamle Teriberka skal
rives. Befolkningen tilbys leiligheter av myndighetene, og må enten flytte til den andre
bydelen, Lodeinoe eller byen Kola to timer unna. Det er delte meninger om flyttingen blant
lokalbefolkning, i hvert fall utad. Noen sier at de eldre ønsker å bli boende, mens de yngre vil
flytte. Andre igjen sier at ingen vil flytte fra gamle Teriberka.
Kunstprosjektet The New Chapter i Teriberka sommeren 2017 tok utgangspunkt i at
kunst fikk en funksjon i kulturarvsproduksjon. TNC sitt mål var å bidra til endring og
utvikling av Teriberka, ved å bygge om en gammel lastebil til et mobilt bibliotek og en
militærvogn til en sauna, men også å bygge relasjoner ved å dele historier, kunnskap, minner
og å minnes. Dette er det vesentlige for prosjektet og ikke at de skulle lage et rent estetisk
kunstobjekt.

The New Chapter
Prosjektet og byggingen startet i begynnelsen av juli 2017 og varte i seks uker.
Forberedelsene startet imidlertid året før, med utstrakt møtevirksomhet med Friday Milk (den
russiske partneren), lokale myndigheter og folk fra Kulturpalasset, det lokale kulturkontoret i
Teriberka. I begynnelsen var det stor skepsis til prosjektet blant lokalbefolkningen. Det viste
seg at det lokale biblioteket var nedleggingstruet, og flere fryktet at byggingen av det mobile
biblioteket i kunstprosjektet ville ta opp konkurransen med det lokale. Etterhvert som de
lokale ble kjent med prosjektet og hvilke hensikter de hadde, ble skepsisen mindre også her.
Det var mange praktiske forberedelser som måtte ordnes av Vardø Restored før
avreise. Dette innebar blant annet tillatelser fra lokale myndigheter, organisering av visum,
reise og overnatting for deltagerne i prosjektet. Det ble bestemt at de skulle kjøpe materialer
og verktøy i Russland for å støtte lokale forhandlere. Dette viste seg imidlertid å være et valg
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som forsinket starten. Det var tid- og ressurskrevende å skaffe alt de trengte av utstyr. I
tillegg ble de ytterligere forsinket fordi de ikke fikk den opprinnelige militærvognen som de
hadde sett seg ut. Istedenfor måtte de skaffe et substitutt, en gammel Ural lastebil og en
militærvogn som kostet prosjektet 100.000,- kr. ekstra. Lastebilen var opprinnelig broren til
Piotr (kurator i Friday Milk) sin. Den ble tidligere brukt til persontransport av
industriarbeidere. Lastebilen og bruken av den forteller noe om hvordan samfunnet var før
nedgangstidene, da industrien var operativ og mange fra Teriberka hadde sine arbeidsplasser
der. Pøbel mener at prosjektet endret seg til det bedre med den nye bilen, til tross for ekstra
utgifter. Den er mobil og kan kobles sammen med Vardø, sier han.81 Med det mener Pøbel at
den kan kjøres og flyttes fra Teriberka til Vardø, og slik sett påvirke hverandre gjensidig.
Dette skjer i kraft av deres egen tilstedeværelse som et materielt objekt, men også i form av
de minnene, historiene og kunnskapen bibliotekbilen bringer med seg fra Teriberka. Svein
Harald og Brona har imidlertid et litt annet syn på det at de ikke fikk militærvognen de først
hadde planlagt. Begge mener at dette bidro til å sette prosjektet såpass langt tilbake i tid, slik
at det forhindret dem i å gjøre flere av de tingene de hadde planlagt, som flere sosiale
sammenkomster med lokalbefolkningen i helgene.82

Prosessen - bygging av kunstprosjektet
Kunstprosjektet var helt avhengig av midler fra flere organisasjoner for å kunne
gjennomføres. En av organisasjonene som bidro var KORO (Kunst i offentlig rom). Jeg har
derfor valgt å se nærmere på søknadsteksten til KORO, fordi teksten forteller om visjonene til
prosjektet; nemlig å skape en møteplass for å dele kunnskap og minner. Det prosjektet
handler om gjentas i søknadsteksten, og de gjør det de sier de skal gjøre i teksten.
Prosjektet New Chapter har som målsetting å vekke en forlatt militærlastevogn opp av
koma og bygge den om til et bibliotek og møteplass for lokale og tilreisende - dermed
bidra til nyskaping og samfunnsutvikling både i Teriberka og Vardø. Biblioteket er en
måte å gjenåpne den gamle Pomorhandelsforbindelsen. I stedet for å bytte fisk mot
tømmer er ønsket å bygge en felles kunnskapsbank i form av et bibliotek med bøker
og publikasjoner fra folk som bor og lever i Vardø og Teriberka. Biblioteket skal være
mobilt og vil bli flyttet mellom stedene. Folk vil kunne donere bøker og publikasjoner
og kunne dele sine tanker om fremtidig utvikling av hjemstedene sine.83
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Vardø Restored og Komafest skriver i søknadsteksten til KORO at de har som målsetting å
vekke en forlatt militærlastevogn opp av koma. Å vekke noe opp fra koma er en metafor som
går på tvers av Teriberka og Vardø. Det refererer til den tidligere bruken av ordet koma som i
Komafest, kunstfestivalen i Vardø som hadde som mål å vekke de forlatte og forfalte husene
opp fra koma ved hjelp av graffiti. I Vardø ble husene vekket opp ved at de ble malt på av
kunstnere fra ulike land. Som vi så i forrige kapittel om Vardø, førte dette til endret fokus på
husene, og at flere av huseierne tok tak i forfallet og restaurerte dem. I Teriberka refererer det
til forfallet, til alt som har stoppet opp som økonomien, fiskerinæringen og kanskje også
troen på fremtiden. Men det at noe er i koma gir også et lite håp, for det er ikke dødt, et håp
om at noe kan vekkes opp og komme tilbake til livet igjen. Pøbel ville vekke den gamle
militærlastebilen opp fra koma, vekke gammel kunnskap representert ved bøkene i det gamle
biblioteket84 opp fra koma og kombinere de to i prosjektet som ble TNC.85
I søknadsteksten står det at de vil bygge bilen om til et bibliotek og møteplass for
lokale og tilreisende. Det er da ikke et vanlig bibliotek det er snakk om, men et bibliotek som
fungerer som en kunnskapsbank som rommer donerte bøker og publikasjoner fra folk i både
Vardø og Teriberka. Vel så viktig som bøkene og publikasjonene er historier og minner om
begge stedene, og tankene til dem som bor og lever der. Vardø Restored og Pøbel håper at
folk vil dele tanker om utviklingen av stedene, og at det kan bli en ny start og en ny
begynnelse. Det er slik sett en sterk motivasjon i prosjektet.
I teksten sier de at de skal gjenåpne Pomorhandelsforbindelsen mellom Vardø og
Teriberka. Dette er en egnet metafor for det som skjer i kunstprosjektet, fordi de sier videre at
istedenfor å bytte fisk mot tømmer er ønsket å bygge en felles kunnskapsbank i form av et
bibliotek med bøker og publikasjoner fra folk som bor og lever i Vardø og Teriberka.
Pomorhandelen er retorisk sentral fordi både Vardø og Teriberka er Pomorbyer, og store
deler av befolkningen i Teriberka definerer seg som Pomorer, som betyr: «De som bor ved
havet». Vardø Restored og Pøbel bruker dette aspektet for at lokalbefolkningen skal
identifisere seg med prosjektet. De snakker om at biblioteket skal være mobilt og vil bli
flyttet mellom de to stedene. Dette er også en referanse til Pomorhandelen, som foregikk med
båt mellom Pomorbyene. I dette prosjektet er det den ombygde militærbilen som skal flyttes
mellom de to stedene og utveksle kunnskap i form av bøker, historier og minner.

Refr. til kunstverket av de gamle bøkene Pøbel laget i det gamle biblioteket i Teriberka i 2015 - Closed
Chapter
85 Pøbel - Informant
84
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Bygging av relasjoner
I den gamle delen av Teriberka, nær stranden, ble den medbragte lavvoen fra Norge satt opp.
Det var ikke tilfeldig at det var en lavvo som ble medbragt. Lavvoen henspeiler på det
samiske og er vesentlig for urfolksmetoden som Vardø Restored benytter seg av for å få til
samtaler og samarbeid med lokalbefolkningen. Ved stranden ble også lastebilen og vogna
bygget om. Området ble raskt omdannet til en camp for prosjektet, med gjenbruksmaterialer
liggende rundt omkring lavvoen. Det var verktøy, gamle skilt, panel eller dører, og alt som
kunne være av interesse for byggeprosjektet. Hva som skulle brukes av materialer var ikke
bestemt på forhånd, men var en prosess som foregikk der og da. Alle som var tilstede i
øyeblikket ble trukket med i avgjørelsene som skulle tas, og fikk slik sett innvirkning på
hvordan resultatet ville bli. Dette var en viktig del av kunstprosjektet og prosessen med å
inkludere både de lokale og de andre deltagerne i prosjektet, slik at så mange stemmer som
mulig ble hørt. Men var denne prosessen egentlig helt demokratisk? Materialene som skulle
brukes var ikke tilfeldig utvalgt, for det var kun materialene fra de gamle husene som kunne
brukes. Slik sett var det allerede gjort noen valg, og prosessen derfor ikke helt åpen.

Møte i lavvoen. Campen og lavvoen.

Begge foto: Lin Stensrud

En vanlig dag i Teriberka og TNC prosjektet startet som regel i 9-10 tiden, med kaffe og
brødskiver i lavvoen. Det var ingen faste møter eller oppmøtetider, men den innleide kokken
var på plass på den tiden, og satte frem brød og pålegg. Vi var ca. 20 personer som var
tilstede i campen hver dag. Så gikk dagen med til å bygge, hente materialer, handle mat, lage
mat, fyre på bålet i lavvoen, enten for å holde varmen, eller for å holde myggen borte. Det var
mye tid som gikk med til å prate. For oss som ikke jobbet direkte på prosjektet ble det mye
venting, sitting i lavvoen, og turer i området. Så var det mer bygging, snakking og venting.
For deltagerne i prosjektet ble mye tid brukt på å snakke sammen. Dette var en viktig del av
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prosessen og prosjektet. I 13-14 tiden var det lunsj. Det var alltid en suppe, kanskje med
reinkjøtt som noen lokale hadde skaffet. Middag spiste vi på kvelden en gang når det passet
seg sånn. Om kvelden ble vi ofte sittende utover, tok en øl, hørte på musikk, og pratet. Jeg
skjønte at dette var viktig for Vardø Restored, Pøbel og prosjektet, for det var mye fokus på
god mat og lokale produkter. Som nevnt tidligere hadde de en idé om at hvis folk får sitte ned
med god mat og drikke, blir de også mer åpne og positivt innstilt. Det var dette vi som satt i
lavvoen erfarte gjennom denne prosessen. Vi ble mer delaktige, følte at vi ble hørt og at også
vi var en del av denne prosessen.
Det å bygge relasjoner og et kunstprosjekt var ikke bare uproblematisk. Det var flere
utfordringer som dukket opp underveis. Utfordringene dreide seg om at midlene de hadde til
rådighet kun var 1/3 av det de hadde budsjettert med. Dette førte til at flere ting de hadde
planlagt måtte utgå. En utfordring var knyttet til forskjeller i russisk og norsk væremåte. Den
russiske partneren Friday Milk var opptatt av å opptre formelt og respektfullt, og pakket inn
ordene mer enn de norske. Vardø Restored og Pøbel hadde en mere spontan og jovial
fremtreden, og snakket også i klar tekst, uten å pakke ting inn. I og med at Friday Milk var
den russiske partneren og bindeleddet til lokalbefolkningen, preget dette også hvordan Friday
Milk mente var riktig fremgangsmåte og opptreden i lokalsamfunnet. Vardø Restored og
Pøbel hadde planlagt flere vaffeltreff og grilling i helgene, men dette utgikk fordi Friday Milk
mente at Anna (kulturarbeider i Teriberka) ville ta det ille opp hvis det kom folk som
oppførte seg på en anti-sosial måte, i følge Brona.86 I det lå det at Anna ikke ønsket å vise
frem alkoholiserte folk. Hun mente at det ikke var representativt for det samfunnet hun
ønsket seg. Alkoholisme er et stort problem i Teriberka, og også en konsekvens av forfallet
og nedgangstidene.

«Gode rom for å tenke nytt»
Da prosjektperioden var ferdig i midten av august i 2017, var lastebilen bygget om til en
mobil bibliotekbil, og militærvognen var blitt en sauna. Alt inventar ble fjernet i de to
vognene for å gjøre plass til nytt inventar tilpasset annen bruk. I lastebilen ble den ene veggen
fjernet, og vinduer fra de gamle husene satt inn. Vinduene som ble satt inn skulle gå fra gulv
til tak, og gi utsikt og ro for refleksjon. Som nevnt tidligere ønsket Vardø Restored og Pøbel
at biblioteklastebilen skulle bli et sted der man kunne sitte og reflektere over Teriberkas
86
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utvikling og fremtid. «Et slikt rom med utsikt kan muligens bidra og stimulere til slik
refleksjon», sier Brona.87 Hun sier også at bibliotekbilen skal være et sted for å reflektere
over Teriberka, kulturhistorien, fremtiden, landskapet og samfunnet på en visuell måte.88
Gulv, tak og vegger var gjenbruksmaterialer fra 40 forskjellige av de gamle trehusene.
Materialene skulle gjenspeile husene i Teriberka og være et utsnitt av den materielle
historien. I og med at husene skulle rives, ble det viktig for prosjektet å bevare noe fra
Teriberka, noe som hadde gått tapt, noe som kunne fortelle om hvordan det så ut inne i
husene til folk i det gamle Teriberka. Det ble satt inn benker langs begge veggene, og hyller
på kortveggen, tapetsert med gamle aviser og plakater som ble funnet i de forlatte husene.
Det meste av materialet er gammelt og kan fortelle en historie om når forfallet startet. Det er
aviser og plakater fra kommunisttiden, fra en tid som ikke nødvendigvis alle ønsker seg
tilbake til, men som representerte noe annet enn markedsøkonomien som ble innført på 1990tallet.

Bygningsmaterialer fra de gamle husene. Bygging av bibliotekbilen.

Begge foto: Lin Stensrud

I saunaen ble det satt inn gamle dører som romdelere, og panelet på veggene og benkene ble i
likhet med materialene i lastebilen hentet fra de gamle husene. Saunaen er viktig for russerne,
omtrent like viktig som den er for finnene. Brona sier at: «saunaen skal være et kontemplativt
og reflekterende sted, og også et sted å vise ydmykhet. Det er et sted som gir rom for å
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snakke og engasjere seg på et dypere nivå».89 Gulvet ble malt turkis, som var en mye brukt
farge i Teriberka, og til sist ble det satt inn en gammel vedovn. På utsiden fikk lastebilen
plater av blikk, de også hentet fra de gamle husene. Garasjene i Teriberka var kledd med slike
blikkplater, derfor var ideen å ta med litt av den særegne måten å kle bygninger på, og gjøre
det samme med lastebilen.

Ferdig ombygd bibliotekbil og sauna. Innsiden av bibliotekbilen.

Begge foto: Thomas Haraldseid.

Visjonen til Pøbel og Vardø Restored om å vekke en forlatt lastebil og en militærvogn opp
fra koma, implementeres i dette kunstprosjektet. Det vesentlige i prosjektet har bestått av en
prosess av samhandling mellom ulike aktører, som materialiserer seg gjennom
kunstprosjektet. Det er slik sett ikke byggingen av biblioteket og saunaen som er selve
prosjektet. Det deltagerne i prosjektet har gjort i løpet av denne prosessen er ulike handlinger
knyttet til kulturarvsproduksjon. Det er nettverket av aktører som gjennom sin tilstedeværelse
i Teriberka og byggingen av biblioteket og saunaen, som har koblet sammen fortiden og
nåtiden og fremtiden. Dette har de gjort ved å benytte gjenbruksmaterialer fra de gamle
husene i Teriberka. Ombyggingen har brakt andre ting, gjenstander og materialer inn,
elementer som også har en historie. Det har bidratt til at lokale aktører har tatt del i prosjektet,
delt av sine historier og sin kunnskap om Teriberka sin historie og identitet. Disse prosessene
kan ved hjelp av Smith kalles kulturarv: «Kulturarv er en kulturell og sosial prosess som
fokuserer på handlinger knyttet til det å huske, som er knyttet til måter å forstå og engasjere
seg med fortiden og nåtiden.»90 Det er denne prosessen som har foregått i Teriberka gjennom
prosjektet TNC, sommeren 2017, og som har preget min forståelse av dette.
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Den meningsbærende bussen
Publikasjonen Bussen är budskapet, redigert av Lotten Gustafsson Reinius inneholder
interessante perspektiver som er relevante også for mitt prosjekt. Publikasjonen viser
eksempler på hvordan bussenes bevegelser og sirkulasjon har tilført mening via de prosjekter
og plasser som har blitt forbundet gjennom dem.91 Anvendt på bibliotekbilen som en slik
meningsbærende buss, vil bibliotekbilen i likhet med bussen samle mening, kunnskap og
historier ved å la folk i Teriberka og Vardø berike den med bøker, og sin egen
tilstedeværelse. I tillegg til å være en meningsbærende bibliotekbil virker den også i alle ledd
av prosessen. Den virker allerede i visjonen til Pøbel og Vardø Restored i KORO teksten,
visjonen virker når man prater om den, den virker når det blir valgt ut materialer til den, den
virker når man sitter i den, og når den kanskje kjører videre til Vardø og andre steder som en
relasjonsbygger, og den virker når flyttebussen i Vardø som stod på hodet utenfor tunellen
må flyttes, og tilslutt virker den når Pøbel og Vardø Restored har planer om å bygge den om
til en bibliotekbuss og en sauna, på samme måte som de gjorde med lastebilen og saunaen i
Teriberka. Dette er igjen gode eksempler på at materialitet kan være noe som gjøres, og i
dette tilfellet, noe som også får virkning.92 Ved å bruke Damsholt og Simonsen sine ord kan
vi også si at materialisering er noe som gjøres, og at kunstprosjektet derfor er performativt,
og det er byggingen av kunstprosjektet TNC som har «blitt gjort» og virker nå i Teriberka.93
Det kan trekkes paralleller fra prosjektet TNC til kunstprosjektet Sørfinnset skole/ the nord
land94 som var en del av Kunstneriske forstyrrelser i Nordland95, et prosjekt som startet i
2005. Prosjektet Sørfinnset skole/ the nord land, som pågår fortsatt i sitt 15 år, kan beskrives
som et relasjonelt kunstprosjekt, og bygger på Nicolas Bourriaud sin relasjonelle estetikk.
Ifølge Bourriaud hadde den relasjonelle kunsten som mål å undersøke og skape anledninger
for sosiale samvær og menneskelige fellesskap gjennom kulturelle aktiviteter.96 Man kan si at
denne retningen var en videreføring av den stedsspesifikke kunsten som oppstod på 1960tallet, da kunsten flyttet ut av institusjonene. Kunstbegrepet ble med denne nye genren
utvidet. I prosjektet på Sørfinnset skole/ the nord land var kunstnerne opptatt av å utforske
Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, og Solveig Jülich, Bussen är budskapet : perspektiv på mobilitet,
materialitet och modernitet, (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2013). 10.
92 Damsholt og Gert Simonsen, "Materialiseringer : Processer, relationer og performativitet," 26.
93 Ibid.
94 http://sorfinnsetskole.blogspot.no
95 En serie med stedsspesifikke kunstprosjekter i Nordland, 2002-2005.
96 Mariann Komissar, Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt
"Kunstneriske forstyrrelser" (Oslo: Norsk kulturråd I kommisjon hos Fagbokforl., 2007), 15.
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bygdas fremtidige muligheter i nær dialog med lokalsamfunnet.97 Dette ville de gjøre ved å
skape en kunnskapsbase og en møteplass for lokalbefolkningen ved å tilby forskjellige
aktiviteter, workshops og kurs, samarbeide med et kunstprosjekt i Thailand, bygge flere hus
ved vannet som kunne brukes av tilreisende, og de ønsket å drive idédugnad for mulige
prosjekter for kommunen i Gildeskål.98 Denne prosessen har flere likheter med
kunstprosjektene til Vardø Restored og Komafest. For det første er denne måten å være
sammen på gjennom aktiviteter ved å spise sammen eller bygge noe en lignende prosess. For
det andre ligner også det faktum at de i begge prosjekter jobber med steder som har opplevd
fraflytting og nedgangstider, og at de ønsker en endring og utvikling. Det som imidlertid
skiller disse prosjektene fra hverandre er fokuset på materialitet. Komafest og Vardø
Restored er opptatt av materialiteten, og bruker det gamle (enten gamle materialer eller selve
husene) for å skape noe nytt. I Vardø maler kunstnerne på gamle hus, de vil gjenåpne det
gamle bakeriet ved å ta i bruk et gammelt hus, og i Blood bank prosjektet tar de i bruk et
gammelt lokale med en ny måte å bruke det på. I Teriberka bygger de om en lastebil og en
militærvogn til en bibliotekbil og en sauna ved hjelp av gamle materialer fra de gamle
husene. I begge eksemplene har materialiteten og de gamle husene en verdi, fordi det de gjør
blir til gjennom de gjenstandene de bruker og omgir seg med.99 På en side har visjonene og
ideene til Pøbel materialisert seg i kunstprosjektene, samtidig er det en materialisering av
levd liv av lokalbefolkningens historie, i fortid og nåtid.

Inspirasjon og synergier
Brona og Svein Harald fra Vardø Restored sier begge at byggingen er en unnskyldning for å
starte samtaler med folk fra Teriberka, og den prosessen de er tilstede i. Lastebilen og
militærvogna er symboler for denne prosessen. Svein Harald sier også at han håper prosjektet
blir en slags katalysator for de fremtidstankene de har om å forandre holdninger og tanker hos
lokalbefolkningen, for å gjøre noe med sin egen situasjon i Teriberka.100 Han sier:
Målet med prosjektet er å skape endringer i et lokalsamfunn som sliter. Jeg er helt
sikker på at de skal klare å få til endringer. Det er bare avhengig av hvor mye tid og
ressurser de har. Det var en av tingene jeg lurte på før jeg kom, om det var «Mission
impossible». Hvordan kan man få et folk som har levd 1000 år i motvind, og alt har
gått imot de i så land tid, til å bli glade og smile? Jeg mener at det handler om ideer,
Ibid., 48.
Ibid., 47.
99 Damsholt og Gert Simonsen, "Materialiseringer : Processer, relationer og performativitet," 25.
100 Brona og Svein Harald – informanter.
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og om å leke og inspirere. Det handler om å gi gode rom for å tenke nytt. Endringer
handler om hvordan folk tenker. Tankene og ideene har de selv. Det er bare snakk om
at de er villige til det.101
Svein Harald sier videre at det er urealistisk at det skal bli som i Vardø, at Teriberka ikke har
samme systemer for å søke midler til restaurering av hus for eksempel. Prosjektet handler om
en ny måte å tenke på som også er tilgjengelig for andre. Når man jobber med et slikt prosjekt
kan andre se at det nytter, at de selv kan være med å jobbe, bygge og få til noe. Han sier at
allerede nå ser de resultater av det de har satt i gang. De ser at de har satt i gang små gnister
hos folk. I tillegg er det flere som er engasjert i prosjektet. Journalist Morten Strøksnes har
allerede skrevet en serie om Teriberka og Vardø i Dag og Tid. Thea Hougsjord, arkitekt og
ansatt på NTNU Live studio ønsker et samarbeide med TNC og NTNU Live Studio som
handler om mikroprosjekter. Thomas Haraldseid, landskapsarkitekt fra NMBU skriver Phd
avhandling om de samme problemstillingene, og Lin skriver en master om dette temaet, sier
Svein Harald.102 Jeg har med andre ord også blitt en del av prosjektet ved å skrive denne
masteroppgaven.
Svetlana fra Friday Milk sier at prosjektet er utfordrende, og at det ikke er lett å overbevise
folk som allerede er deprimerte. Jo mer deprimerte folk er, jo vanskeligere er det å påvirke og
forklare. Hun sier at:
Det er viktig å finne riktige ord og riktig gestikulering, og finne flere perspektiver for
å forklare prosjektet slik at de lokale kan bidra. Mange var skeptiske, og mange er
fortsatt skeptiske. Men noen personer, som de har jobbet tett med, som er
nøkkelpersoner, disse kan være med og inspirere andre, spre ordet. Disse personene
reflekterer nå over situasjonen i Teriberka.103
Anna er en slik nøkkelperson, med stor innflytelse i Teriberka. Hun er kulturarbeider på
Kulturpalasset i Teriberka. Hun er også med i Pomorkoret, og lokalpolitiker. Hun har stor
innflytelse i lokalsamfunnet, og når hun kommer til campen kommer hun alltid sammen med
en gruppe kvinner, stort sett 6-7 andre. En dag hun kom på besøk, med seks venninner som
hun pleide, ble det satt frem alt av godsaker, kaffe, kaker og stekte vafler. Hun var med en
gang det naturlige midtpunktet og tok rollen som vertinne, selv om hun var gjest. Plutselig
reiste hun seg opp, og talte høyt og fort på russisk til gjengen i lavvoen. Det var vanskelig å
Svein Harald – informant.
Ibid.
103 Svetlana – informant.
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få med seg det hun sa, fordi tolken som var tilstede var nølende og begynte ikke å oversette
før etter en stund. Etterhvert skjønte vi at hun takket prosjektlederne og var takknemlig for at
de var tilstede i Teriberka. Svetlana sier at disse nøkkelpersonene kan finne en vei hvis
prosjektet treffer hjertene til folk, og de blir inspirert av kunstprosjektet. Svetlana tror ikke
prosjektet vil løse noen problemer, men at det kan bidra til å styrke folk.104
På samme måte som Anna er en viktig person i Teriberka, og at det er viktig at
lokalsamfunnet har knyttet til seg slike nøkkelpersoner, er det også viktig med en
nøkkelperson i prosjektledelsen. Svein Harald er inspirerende for mange. En av mine
informanter, Øystein, sier at han er nesten som en Jesusfigur som vil endre noe. Øystein ville
gjerne møte en slik type fordi han jobber mye sånn selv, med frivillighet. Han mener at Svein
Harald har bygget opp et utrolig nettverk rundt ideene sine.105
Ivan sier at de som deltar i prosjektet bringer noe med seg inn i livene til folk i
Teriberka. Han sier at: «det er ekte følelser, og det kan derfor bidra til å tenne en gnist i
øynene til folk. Folk i Teriberka har fått norske venner som ikke ber om noe tilbake, og som
har bragt noe til Teriberka i form av et kunstprosjekt. De kan velge å bruke det som de
vil».106 Som Ivan sier er det snakk om «ekte følelser» og et engasjement fra norske venner,
som ikke ber om gjenytelser. Det er tvert i mot ikke snakk om myndighetspersoner som trer
et prosjekt nedover hodet på dem. Det er nettopp elementer som «ekte følelser» og
engasjement, i tillegg til å inkludere lokalbefolkningen som Komafest og Vardø Restored tar
utgangspunkt i, når de jobber med kunstprosjekter.

Historie og identitet
Anna sier at hun ønsker seg tilbake til livet de hadde før forfallet. Da kunne man gå langs
stranden, plukke bær og sopp, ordne med båtene og fiske. Dette er viktige tradisjoner i
Teriberka, på samme måte som Pomorkoret. De har et lite museum i Teriberka som forteller
historien til Teriberka. De forsøker å lære unge folk om Teriberkas historie.107 Historien
dreier seg i korte trekk om de kvalitetene stedet hadde før forfallet. Den fokuserer på
Pomortiden og Pomorhandelen, på den samiske befolkningen som bodde i Teriberka, som
drev med fiske og hadde reinsdyr. Det forteller en historie om det rene, uskyldige og det førmoderne. Prosjektet TNC bringer således med seg noe de hadde tidligere, og får dem til å
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reflektere rundt dette, og hva det er verdt å ta vare på. Men historien handler også om
storhetstiden til Teriberka før 1991, da kollapsen kom. En storhetstid da de fleste hadde
jobber og ting fungerte, og det bodde ti ganger så mange mennesker i Teriberka som i dag.
I senere tid har jeg kommunisert med Anna på mail ved hjelp av google translate. Da fikk jeg
vite at det er laget en «Masterplan» 108 for Teriberka som kalles «Big Earth». Dette er en
omfattende undersøkelse og plan for hvordan Teriberka kan utvikles videre på en bærekraftig
måte. Jeg får med meg at det er gjort mange intervjuer med folk for å kartlegge problemer og
utfordringer med stedet. Samtidig ser jeg på illustrasjonene at det er lagt vekt på å bevare
endel av den gamle bebyggelsen, og inkludere den i nye måter å anvende den på. Uavhengig
av TNC har det vært mange forsøk på å få til endring og utvikling i Teriberka. Men ingen av
planene har blitt realisert. De har blitt lovet mye, og folk har mistet troen på myndighetene.
De er vant til at de ikke blir hørt, og føler seg umyndiggjort. Midt oppi denne prosessen som
allerede er i gang i Teriberka, kommer TNC inn og setter fokus på dette. Det er mulig at det
er nettopp dette kunstprosjektet som kan være med å bidra til at enkelte av lokalbefolkningen
i Teriberka har reflektert over sin egen tilstedeværelse og historie i Teriberka.
Smith hevder at kulturarven er «community identity», og identiteten består av erfaringer fra
lokalsamfunnet. Kulturarv ble brukt for å si noe om hvem og hva samfunnet er, hva som
definerer samfunnet og gjør det spesielt. Det som ble trukket ut fra samfunnet og kalt
kulturarv var en del av en prosess om å erindre de tingene som definerte samfunnet og gjorde
det spesielt.109 Kulturarv er videre ifølge Smith slik sett en prosess som handler om å aktivt
skape identitet, og er et viktig verktøy for et samfunn og en gruppe til å definere seg selv.
Hvis kulturarv er noe som skapes eller gjøres, hva er det som gjøres? Som tidligere nevnt
hevder Smith at det er en rekke aktiviteter som inkluderer det å huske, kommunikasjon,
markeringer, kunnskapsoverføringer, minner, å uttrykke identitet, sosiale og kulturelle
verdier. Konsekvensene av kulturarvsaktiviteter er følelser og erfaringer, og minnene av dem
de skaper, og som igjen skaper en slags identitet og tilhørighet. Det skaper også sosiale
nettverk og relasjoner som i seg selv kobler seg sammen og skaper tilhørighet og identitet.110
Denne måten å tenke rundt kulturarvsproduksjon på er veldig nyttig for å analysere
kunstprosjektet The New Chapter i Teriberka. I kunstprosjektet skapes en lastebil om til et
Masterplan – Big Earth, utviklingsplan for Teriberka.
Smith, Uses of heritage, 273.
110 Ibid., 83.
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bibliotek og en militærvogn om til en sauna. Det brukes gjenbruksmaterialer fra de gamle
husene i Teriberka, lokale engasjeres for å bidra i byggeprosessen, det brukes mye tid på
samtaler og kommunikasjon med de lokale. På samme måte er tankegangen nyttig for å
analysere prosessene som har foregått i Vardø. Under Komafest i 2012 ble omgivelsene og
historiene rundt de gamle husene benyttet og lokalbefolkningen involvert, når kunstnerne
malte på de gamle husene. Flere av disse byggene har stor betydning for lokalbefolkningen i
Vardø, og mange fikk øynene opp for verdien av dem når de ble malt.

Materialitet og materialiseringer
De gamle falleferdige husene i Teriberka er viktige for Vardø Restored og Pøbel, og en
avgjørende årsak til at Pøbel i det hele tatt ønsket å lage et prosjekt der. Da de på
forsommeren 2017 fikk vite at 80 % av de falleferdige husene skulle rives, ble det i all hast
bestemt at TNC prosjektet skulle prioriteres. Det hastet med å få fortgang i prosjektet og sette
inn tiltak. Etter å ha snakket med flere av de norske deltagerne i prosjektet, skjønte jeg at
dette var noe de aller fleste ble veldig opptatt av og opprørt over, når de kom til Teriberka.
Slik jeg har forstått det eier ikke folk i Teriberka husene sine selv, det er kun noen få som
gjør det, og som selv kan bestemme om de skal bli boende i gamle Teriberka. De aller fleste
leier husene av myndighetene. Myndighetene er derfor også ansvarlig for sikkerheten i
husene, som mente at det var uforsvarlig å la folk bli boende. Som tidligere nevnt har de
fleste derfor fått tilbud om en ny leilighet enten i Lodeinoe eller Kola. Det er uklart for meg
om dette var noe de fleste var motstandere av, eller om de egentlig syns det er greit å flytte.
Fordi de fleste av mine informanter er andre deltagere i prosjektet som nok har et romantisk
syn på husene har ikke alle stemmer blitt hørt i denne sammenhengen. Jeg fikk dessverre ikke
mulighet til å intervjue noen av lokalbefolkningen da jeg var i Teriberka, da jeg ikke hadde
tilgang på tolk og veldig få snakker engelsk. Ivan, russisk kulturarbeider og lønnet
håndverker på prosjektet, mener at det er mye skuespill når det gjelder dette, og at de aller
fleste er glad for den nye leiligheten de blir tilbudt. Han mener at de utad sier at de er lei seg
og at de aller helst ville blitt boende hvis de kunne. Som Ivan sier: «Hvilken annen russer får
en gratis leilighet av myndighetene?»111 Øystein, frivillig på prosjektet, derimot mener at
husene er kulturarven. Han spør seg: «Hvis husene blir borte, hva er det igjen da?» Han
mener at tilhørighet til et sted er avhengig av at det er noe der som strekker seg litt tilbake i
tid, og at hvis man ikke tar vare på disse tingene eller bygningene så mister man den dybden,
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og kanskje også tilhørigheten.112 Anna er av en litt annen oppfatning. Hun mener at rivningen
er nødvendig fordi husene ikke lenger er til å bo i. Det beste hadde vært om de kunne bli
stående, men det finnes ikke penger til å restaurere husene, og hvis det fantes ville hun brukt
pengene på noe annet enn dyre restaureringer. Hun sier videre at: «Det er først og fremst folk
som skaper atmosfære, ikke hus, og i alle fall ikke ødelagte hus. Livet i Teriberka, som på
alle andre steder på jorda er folk. Folk gjør Teriberka viktig og meningsfull, i tillegg til
naturen selvsagt».113 Anna tror ikke noe vil forandre seg selv om folk må flytte, de bor her og
har ikke tenkt til å flytte sier hun.

Forfalte hus i gamle Teriberka. Den gule lappen indikerer at det skal rives.

Begge foto: Lin Stensrud

Det virker som om de norske er opptatt av hvordan det materielle påvirker stedet, altså at det
er de gamle husene i gamle Teriberka som «gjør» stedet. Både Svein Harald, Pøbel og Brona
er alle veldig opprørt over at husene skal rives. Mens Anna, og til dels også Ivan ikke er så
opptatt av de gamle husene. Er det slik at de fra Norge har med seg en forestilling om at folk i
gamle Teriberka egentlig vil bli boende i de gamle husene, at de egentlig vil bli der og vil
restaurere husene? Jeg tenker at det er her kjernen ligger, at det er de som kommer utenifra,
og spesielt de fra Norge, som har med seg en romantisk forestilling om at alle i Teriberka vil
bevare husene og bli boende i dem. Denne tankegangen som handler om å estetisere forfallet
er gjenkjennbart fra norske kulturminnevern-debatter i Norge. I det ligger det en tanke om å
ta vare på det gamle fordi det er der det opprinnelige og autentiske ligger.
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Morten A. Strøksnes, "Songlinjer," Dag og Tid(2017), https://www.dagogtid.no/7797-2/.
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Hva fører prosessen til?
Prosessen bringer folk sammen og fører til vennskap, fordi flere lokale har vært med i
byggeprosessen, og bidratt på andre måter. Alt arbeidet ble utført av Øystein, Ben Arne,
snekker fra Pasvik, Genadi, lokal snekker og Ivan, ansatt som håndverker på prosjektet,
Thomas, frivillig deltager og phd. stipendiat i landskapsarkitektur fra NMBU og Thea,
frivillig deltager og arkitekt fra NTNU. Et spesielt vennskap oppstod mellom Ben Arne og
Genadi som jobbet sammen i lang tid med snekring og annet praktisk arbeid. I tillegg har
kona til Genadi, Ekaterina, som er lokal kunstner, malt fronten på lastebilen i tradisjonelle og
lokale mønstre, som er typiske for Teriberka. Da byggingen var ferdig ble det feiret med en
stor avslutningsfest, med mange fra Teriberka og ca. 10 personer som kom fra Vardø. Dette
var et viktig ledd i å spre prosjektet videre til Vardø. Sett i ettertid kan man si at det med å
bringe folk fra Vardø til Teriberka er vel så mye stedsutvikling for Vardø. Når folk fra Vardø
kom til Teriberka kunne de relatere stedet til Vardø, ikke bare ved å se prosjektet i seg selv,
men også den delte historien disse stedene har. I løpet av prosjektperioden reiste
prosjektledelsen sammen med Pomorkoret i Teriberka til Vardø og Hamningberg for å delta
på Pomorfestivalen som arrangeres i Vardø hvert år. Turen til Vardø/Hamningberg gjorde
veldig inntrykk på folk fra Teriberka. Anna sier at:
Det gjorde veldig inntrykk å være i Vardø, å treffe kvinnen som skal åpne bakeriet i
huset sitt. Det var spesielt å se stoltheten hennes. Livet i Hamningberg virket så
fredfullt. Hun kunne ønske de kunne ha det sånn i Teriberka. Det minner om
barndommen da samene bodde her, og reinsdyrene gikk rundt. Jeg håper vi kan ha
reinsdyr i Teriberka igjen».114
Turen til Vardø bidro til at prosjektet fikk en lokal forankring til samfunnet i Teriberka.
Brona sier at:
Vi har allerede oppnådd ting i Teriberka. Prosjektet kobler folk sammen på
forskjellige måter. Det er en kobling mellom museet i Teriberka og museet i Vardø.
Selv om samfunnene er forskjellige er det en delt historie som bygger relasjoner og
veldig sterke vennskap som for eksempel mellom Ben Arne, og Genadi og Gabriel
(ung gutt fra Vardø) og Igor (lokal, ung gutt) Relasjonen mellom disse to åpner
verden for begge.115
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Videre sier Brona at hun tror kunst og kulturarv kan forandre, selv om det bare handler om
forandring av tankesett. Hun tror ikke de ville ha nådd så langt hvis det ikke hadde vært et
kunstprosjekt, fordi det tillater mer frihet. Det er også eksperimentelt i den måten det
engasjerer samfunnet på. Gjennom nettverk i Vardø har det allerede engasjert folk gjennom
kulturarv og geopolitikk, men dette er mer tverrfaglig.116
Som tidligere nevnt reflekteres dette i hvordan Smith definerer kulturarv, nemlig som en
prosess av engasjement, kommunikasjon og handling knyttet til mening i samtiden, og ikke
bare noe som dreier seg om fortiden. Det å være tilstede et sted, å oppfriske minner,
assosiasjoner og dele erfaringer med slekt og nye relasjoner skaper historier og derfor også
kulturarv. I et slikt perspektiv blir kulturarvsproduksjon en kulturell og sosial prosess, og
tingen i seg selv ikke like viktig.117 Det er også på denne måten Ronström snakker om
kulturarvsproduksjon, som en måte å skape eller produsere kulturarv på, at kulturarven ikke
finns, men skapes av bestemte aktører.118
Om kulturarvsproduksjon kan bidra til endring og samfunnsutvikling i Teriberka, gir
denne oppgaven ingen svar på. Det er det også for tidlig å si noe om, fordi Vardø Restored og
Pøbel vil jobbe med prosjektet videre fremover. Det er også uvisst hva lokalbefolkningen nå
tenker rundt disse problemstillingene, om dette er noe de selv vil ta tak i og jobbe videre med.
Pøbel håper det kan bidra til å inspirere til en ny tenkemåte rundt disse problemstillingene.119
Folk skjønner ikke konsekvensene av å privatisere naturressursene, vi må vise det
gjennom å visualisere konsekvensene av politikken. Vi kan vise til resultater av
politikernes dårlige valg, ikke bare komme med ord og teorier. Vi kan vise til et helt
samfunn og høre deres stemmer. Jeg tror det er kjemperelevant for Vardø, det som
skjedde i Teriberka, fordi de kjemper den samme kampen. Vi jobber veldig lokalt i
Teriberka, men prosjektet handler om alle marginaliserte samfunn.120
I tillegg fortsetter de å jobbe med formidlingen av prosjektet. For det første vil de produsere
film og bøker om prosjektet med nylig mottatte midler fra KORO til formidling. For det
andre planlegges det denne våren en turné med eventer der de reiser med bibliotekbilen
(TNC) til Festspillene i Nord-Norge i Harstad, SALT i Oslo, St. Petersburg, Moskva og
Teriberka. Målet er å formidle prosjektet til andre, fortelle og inspirere folk slik at de kan
gjøre noe med sin egen situasjon der de bor. Fordi Vegvesenet sier at flyttebussen som står på

Ibid.
Smith, Uses of heritage, 1.
118 Ronström, Kulturarvspolitik : Visby, från sliten småstad till medeltidsikon, 23.
119 Pøbel – informant.
120 Ibid.
116
117
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hodet ved inngangen til tunellen til øya må flyttes, er det er også planer om å lage bibliotek
og sauna i bussen som de gjorde i Teriberka.

Hva har skjedd i ettertid?
I ettertid har de fleste av innbyggerne i gamle Teriberka blitt flyttet til nye leiligheter enten i
Lodeinoe eller Kola. De største veiene har også blitt asfaltert i gamle Teriberka. I tillegg har
veien til Lodeinoe, blitt asfaltert. Det er spennende å følge med på hva myndighetene nå
tenker skal skje. Men mye tyder på at de planlegger å rive de gamle husene, og utbygging
tilrettelagt for turisme. Anna sier at de vil rive husene en gang mellom 2018-2020.121
Vardø Restored og Pøbel planlegger produksjon av film og bøker blant annet. Pøbel tenker
stort og globalt, og sier at prosjektet er lokalt, men kan brukes globalt. Han setter det på
spissen og sier at: «Kanskje man kan redde en annen landsby de ikke kan navnet på». Han
sier at det er lignende problemstillinger som foregår for eksempel i Kina og Somalia og at
privatiseringen av fiskerinæringen er en årsak til at fiskerne ender opp som pirater.122 Brona
sier at dette er også grunnen til at det er så interessant å se Teriberka som et veldig nært
scenario for Vardø og andre marginaliserte samfunn, ikke bare i Norge, og ikke bare i
nord.123 Dette anskueliggjør at metoden Komafest og Vardø Restored benytter ikke begrenser
seg til prosjektet The New Chapter i Teriberka, og Vardø, men kan benyttes på andre
marginaliserte samfunn for å skape endring og samfunnsutvikling.

Anna – informant.
Pøbel – informant.
123 Brona – informant.
121
122
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5 Konklusjon
Denne oppgaven har vært en undersøkelse av om kunstens rolle i kulturarvsproduksjon kan
føre til endring og samfunnsutvikling. Oppgaven er også en beskrivelse av
kulturarvsproduksjon ved å se på kunstprosjektene til Komafest og Vardø Restored i Vardø
og Teriberka, og hvordan de produserer kulturarv på disse stedene ved å benytte kunst på
ulike måter. Jeg vil hevde at kombinasjonen kunst og kulturarvsproduksjon er en ny bruk av
begrepet kulturarvsproduksjon.
Formålet med oppgaven har vært å se om det var mulig å få til endring og
samfunnsutvikling med kunst som kulturarvsproduksjon. Jeg har vist at å se på kunstens rolle
i kulturarvsproduksjon for det første skaper ny materialitet ved at historier og minner
materialiserer seg i kunstprosjektene. I Teriberka ble det skapt et bibliotek og en sauna av en
gammel militærvogn og en lastebil. Ved å fylle disse med materialer fra de gamle husene,
samt historier og minner fikk begge endret materialitet og ny funksjon. I Vardø malte
kunstnere på de gamle husene. Kunstnerne brukte den lokale konteksten og historien i
maleriene. De gamle husene fikk også her ny materialitet gjennom maleriene. Folk begynte å
se annerledes på husene etter de var malt. De fikk ny verdi og økt betydning for flere i Vardø.
Enkelte begynte å restaurere de gamle husene. Det førte også til at mange utenfra ville reise
til Vardø for å se maleriene. For det andre førte prosjektene til nye relasjoner mellom
lokalbefolkningen i Teriberka og Vardø, mellom deltagerne i prosjektet TNC, og mellom
håndverkerne som jobbet på prosjektene. Tilslutt skapte prosjektene også nye historier ved å
sette fokus på selve prosessen rundt kulturarvsproduksjon, ved at folk har deltatt og bidratt,
delt minner, historier og kunnskap. Kulturarvsproduksjon er en prosess som setter i gang noe.
Det er denne prosessen som har vært i fokus, og ikke det estetiske kunstprosjektet. Som nevnt
over har både Komafest og Vardø Restored som mål å skape endring. De hevder de har
kommet frem til en metode som kan skape denne endringen. Endringen er derfor ikke
nødvendigvis knyttet til stedet i sterk grad, fordi denne prosessen og endringen kan også kan
skje andre steder.
Jeg vil hevde at praksisen til Vardø Restored og Komafest er kulturarvsproduksjon. Det er de
flyktige kunstprosjektene med fokus på forfall som har ført til at flere huseiere har begynt å
restaurere hus. Denne praksisen ble så kulturminnevern som forsterket seg gjennom The New
Chaper prosjektet i Teriberka. I begge tilfellene har de tatt utgangspunkt i et hus eller et
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lokale, som for eksempel Cod is great i Vardø på Østre molo. I Teriberka tok de
utgangspunkt i de gamle husene og lokale materialer fra disse.
Vardø deltok i TNC gjennom Vardø Restored ved Brona og Svein Harald og Pøbel,
selv om han ikke er fra Vardø. I tillegg deltok flere frivillige i løpet av prosjektperioden i
Teriberka. Flere av disse var i Teriberka og så hvor langt forfallet hadde gått, og hvor mye
mer dramatisk situasjonen var for folk i Teriberka enn i Vardø. Det gjorde inntrykk for
tilreisende fra Vardø å se at folk var deprimerte og at de ikke hadde noen fremtidsoptimisme.
Vardø deltok også indirekte ved at historier om Komafest i Vardø ble delt og fortalt i
Teriberka. Historiene handlet om kunstprosjektene til Komafest, graffitien, forfall, delt
historie, pomortiden og pomorhandelen, men også om restaurering av hus, samhold,
optimisme og fremtidstro. Man kan si at TNC Teriberka speiles i Vardø i disse felles
historiene. Det som skjedde i Teriberka er med på å påvirke Vardø. Begge stedene er
eksempler på at noen har tatt tak, og gjort noe. Kunsten har fått en rolle i
kulturarvsproduksjon, og kunstens rolle er å gjøre stedet levedyktig, ved å sette fokus på
forfallet. Jeg vil hevde at kulturarvsproduksjonens elementer og alt de gjør i kunstprosjektene
er en form for samfunnsutvikling. Kunstprosjektene vil sette i gang en prosess som Smith
definerer som kulturarv, og Damsholt & Simonsen definerer som gjøren.
Til tross for at det nå kan spores mer optimisme og engasjement i Vardø, er det nyttig å huske
på at de en gang var i samme situasjon som Teriberka er nå. Men det er allikevel ikke så langt
fra forfalne hus til restaurerte hus i Vardø. De har systemer for å søke midler der gjennom
blant annet Kulturminnefondet og Riksantikvaren, i motsetning til Teriberka. Hvordan
myndighetene i Teriberka velger å løse problemene der gjenstår å se. Men at en gnist er tent
hos lokalbefolkningen er uansett et faktum. Om de velger å benytte denne inspirasjonen til å
gjøre noe blir interessant å følge med på.
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Vedlegg
Intervjumal til intervjuer i Teriberka juli 2017

52

•

Hva har vært din rolle i prosjektet?

•

Hva har du/dere gjort?

•

Hvorfor har du/dere gjort dette?

•

Hva handler prosjektet om?

•

Hva var din motivasjon for å delta?

•

Hva tenker du om prosjektet?

•

Hva har det å si for Teriberka?

•

Kan kunst/kulturarv bidra til samfunnsutvikling/endring?

•

I så fall er det positivt eller negativt?

