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Kunstprosjektet Dokumentasjon : Hamskifte dokumenterer utbygginga 
av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen gjennom kunst – en 
utradisjonell dokumentasjonsform i vegbyggingssammenheng.
 
Statens vegvesen har dokumentert utbygginga av den 33 kilometer lange 
E6-strekningen på tradisjonelt vis, med komplette tekniske beskrivelser 
og en stor bildebank over byggeteknikk og -prosesser gjennom hele 
anleggsperioden fra juni 2013 til desember 2016. Dokumentasjonen gjen-
nom kunst kommer i tillegg.
 
Statens vegvesen har et samfunnsansvar i å dokumentere endringene 
som ei så stor offentlig investering som utbygginga av E6 Frya-Sjoa er. 
Hele seks og en halv milliarder kroner har utbygginga kostet.
 
Utover det rent byggetekniske og de konkrete resultatene av utbyggin-
ga, ønsker vi å belyse hva ei stor vegbygging innebærer også på andre 
måter: hva den tilfører Gudbrandsdalen, landskapsmessige endringer, 
geografiske og mentale konsekvenser, hvordan framtidas Gudbrands-
dalen påvirkes. For å få dette «annerledesblikket», har vi valgt kunst-
perspektivet siden kunst som dokumentasjonsform representerer en 
alternativ historiefortelling og et alternativt samtidsarkiv.
 
Dokumentasjon : Hamskifte har sitt utspring i «Ny E6 – en regional 
utviklingsmotor», et samarbeid mellom Statens vegvesen, Oppland 
fylkeskommune og reiselivsorganisasjonen Visit Lillehammer. Samar-
beidspartene har et felles ønske om å bruke den nye vegen som motor for 
regional utvikling ved å skape gode reiseopplevelser for trafikantene på 
og langs E6 i Gudbrandsdalen. Det var i forbindelse med dette samarbei-
det at ideen om kunst som dokumentasjonsform dukket opp.
 
De fire kunstnerne som har fått oppdraget med å dokumentere E6-utbyg-
ginga, har løst oppgaven på en spennende måte. De gir oss et helt annet 
blikk enn det tradisjonelle på hva ei stor vegutbygging innebærer. Ei 
utstilling til ettertanke.
 

Taale Stensbye
Prosjektleder E6 Frya-Sjoa, Statens vegvesen
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Dokumentasjon : Hamskifte

Oppland Kunstsenter er både glad og stolt over å være vertskap for 
utstillingen Dokumentasjon : Hamskifte.  

Som kunstsenter er det vårt hovedformål å synliggjøre kunstens posisjon 
i samfunnet gjennom formidling og dialog. Denne utstillingen bidrar til 
mening, innhold og aktualitet i så måte. Kunstsenteret blir et samlingspunkt 
for kunstprosjekter som reflekterer rundt et av de største infrastrukturelle 
tiltakene nasjonalt og regionalt de senere årene. Utbyggingen påvirker og 
legger grunnlag for utviklingen av både by og bygd i årene som kommer. 
Dokumentasjon : Hamskifte er anledning til å ta innover seg og tenke over 
hvordan samtiden og fremtiden stadig formes og endres av både synlige og 
mindre synlige prosesser som foregår i samspillet mellom natur og kultur.

Statens vegvesen har gjort et relevant og modig grep når de har benyttet 
kunst som supplerende dokumentasjonsform i veiutbyggingsprosjektet 
E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen. Utbyggingen av 33 kilometer med motor-
vei er ikke noe vi vanligvis forventer at skal være en arena for kunstneriske 
undersøkelser. E6-prosjektet  skal ha ros for å ha sett potensialet kunsten 
representerer i denne sammenhengen. Kunst som dokumentasjon åpner 
for en mer åpen, nyansert refleksjon rundt prosjektet enn en fagteknisk 
ramme og et fagteknisk språk tillater, og er derfor en berikelse av doku-
mentasjonsarbeidet.

Kunsten er en åpen, skapende refleksjonsform som gir rom for en type 
kompleks og mangefasettert tekning som sjelden er mulig innen andre 
fagdisipliner. En kunstner kan, i motsetning til en ingeniør, journalist 
eller historiker, bruke informasjon som råmateriale for kreative, åpne 
prosesser som utvikler nye kunstneriske arbeider. Disse behøver ikke å 
følge en bestemt  rasjonell logikk eller en bestemt akademisk form, men 
har en fri og åpen posisjon, som belyser samfunnet innenfor en estetisk 
og mangetydig ramme.

I Dokumentasjon : Hamskifte møter publikum fire kunstnerskap, og fire 
ulike former for kunstnerisk og kritisk refleksjon. Alle har gått inn i den 
overveldende mengden av informasjon og konsekvenser et slikt stort 
veiutbyggingsprosjekt genererer. Deres blikk og refleksjoner belyser noe 
av kompleksiteten i dette omfattende infrastrukturelle prosjektet. Hva 
betyr det å bygge 33 kilometer med motorvei gjennom Gudbrandsdalen? 
Kunstverkene viser hvordan rekkevidden av et slikt prosjekt forgrener 
seg i utallige problemstillinger knyttet til biologiske, sosiale, geografiske, 
politiske, og en hel rekke andre samfunnsområder.

Oppland Kunstsenter gratulerer kunstnere, kuratorer og oppdragsgivere 
med et faglig komplekst og kunstnerisk interessant prosjekt!

Lillehammer,  januar 2017

Vilde Andrea Brun
Daglig leder ved Oppland Kunstsenter
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MARGARETA BERGMAN «being transported And rapt in secret studies»

8 9





LARS-ANDREAS TOVEY KRISTIANSEN «The Road» 
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MIKKEL McALINDEN «E6 under Teigkampen»
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MAI HOFSTAD GUNNES «Bølg, Pisk, Vift»

18 19





Dokumentasjon : Hamskifte

Vår korte historie med oljeutvinning på norsk sokkel har gjort det mulig 
å bygge og planlegge landet i et storstilt fornyelsesprosjekt. Oljeindustri-
en som leverandør for global økonomi og utvikling har også virket på vårt 
brokete geografiske landskap, ved å gjennomtrenge fjell, fjorder og daler 
med samme globale hastighet. Ingen bygger landet i samme grad som 
Statens vegvesen, i hvert fall ikke om infrastruktur regnes som byggverk. 
Vegvesenets perspektiv på samfunnsbygging er ikke bare begrenset til 
dagens behov eller politiske veivalg, men omfatter typisk en periode på 
30-50 år med prioriteringer, dimensjoneringer og planer. Etatens eget 
estimat for veibudsjett frem mot 2050 anslår 1.1 billioner NOK.1  Hva som 
legges til grunn for disse summene går utenpå vår alminnelige oppfat-
ning av samfunnsøkonomi, og forekommer muligens like håndfaste som 
spådommer av den typen Vis-Knut fra Gausdal skal ha gitt på 1800-tallet: 
«Veiene gjennom dalen skal vokse, men det skal ikke være noen til å bru-
ke de, og smågrana skal få tid til å vokse.»

Den lineære oppfatningen av tid er veiens adelsmerke. Hva er mer 
lineært enn et motorveianlegg og dets hvileløse maskineri, en storstilt 
markering av modernitetens evne til å planlegge bevegelsesmønstre og 
hastigheter ned i minste detalj? Dimensjonene og kompleksiteten i veian-
leggene taler for seg. De er utilgjengelige med kroppens grunnleggende 
fysiske utrustning og forutsetter en ny type maskinkropper, bilteknologi 
som protese for den biologiske kroppen, slik forfatter Gunstein Bakke 
innleder i essayet «Tida og veien»: «For meg gir det […] mening å tenke at 
bilen, personbilen, har formet en bilperson. Bilpersonens privilegium er 
råderetten over en bevegelig privatsfære. Kroppen slipper å være prisgitt 
andre kropper når den forlater hjemmet. Hjemmet blir utvidet, det får en 
satellitt». 2  
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Samtidig med at den teknologiske utrustningen erstatter den biolo-
giske kroppen, oppstår et annet fokus på reisen og opplevelsen, i den 
grad at man også snakker om «reiseopplevelsen» som en integrert del 
av veianlegget. Det er blitt vanlig innen nyere motorveibygging å regis-
sere veien som reiseopplevelse. Reisen analyseres og regien bygges 
opp etter gitte prinsipper for å legge inn variasjon, noe uventet som kan 
skape spenning og holde på bilistenes oppmerksomhet og dermed 
bidra til mer sikkerhet i trafikken. Denne måten å planlegge og iscene-
sette veien i relasjon til hastigheter og tid gir oss tilgang til erfaringer 
som både er konkrete og virtuelle. Hva gjør det med våre oppfatninger 
av reisen når det vi opplever dels fremstår som en regissert opplevelse 
av tid og rom, blant annet med innlagte elementer som trigger oppmerk-
somheten ved gitte intervaller av reisen?  Er ingeniørkunsten med dette 
blitt en slags totalkunst som også endrer vårt forhold til det omliggende 
landskapet?

Landskapet som panorama er et velkjent perspektiv fra nasjonalroman-
tikkens maleriske tablåer over fjell og fjorder, og som gjentas med suksess 
i blant annet prosjektet Nasjonale turistveger, der nyskapende arkitektur 
og kunst er med på å promotere attraktive destinasjoner og omveier.     
Dokumentasjon : Hamskifte har imidlertid et ganske annet utgangspunkt 
med sitt fokus på «dokumentasjon av veibyggingen med kunstneriske 
virkemidler», muligens en selvmotsigelse gitt at kunst ikke virker «for noe», 
men er sitt eget mål og middel. Intensjonen er i alle tilfelle kunstprosjekter 
som på ulike måter beskriver endringsprosessene i kjølvannet av veibyg-
gingen, heller enn kunstprosjekter som har i oppdrag å fremstille den «nye 
veien».

1 Aftenposten 29.02.2016, «Her er anbefalingene til ny nasjonal transportplan for Norge».  http://www.aftenposten.no/norge/
 Her-er-anbefalingene-til-ny-nasjonal-transportplan-for-Norge-11259b.html
2 Første gang trykt i Klassekampen 20.09.2014. Gjengitt på Forfatternes klimaaksjon https://forfatternesklimaaksjon. no/tida-og-veien/
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Det «bygges» veier og «veien blir til», men vi kan også vende om på det 
og spørre hva veien skjuler. Hva var før veien og hva har veien tatt opp i seg 
i betydningen av tidsfornemmelser, steder, historier? Dette synes å være en 
felles referanse for den kunstneriske dokumentasjonen av veiprosjektet 
E6 Frya-Sjoa gjennom Gudbrandsdalen. Arbeidstittelen for prosjektet, 
«Dokumentasjon», henspiller på den omfattende dokumentasjonsproses-
sen som følger med store samfunnsoppdrag. «Hamskifte» viser til histori-
keren Inge Krokann Bergs begrep om «det store hamskiftet» og omveltnin-
gene som fulgte med at jernbane, ny landbruksteknologi og lønnsarbeid 
effektiviserte samfunnet i siste halvdel av 1800-tallet. Den historiske ana-
lysen til Krokann Berg fremholdt at resultatet var en hittil ukjent vekst og 
mobilitet, men også befolkningspress og masseutvandring til Amerika.3

Når stat og offentlige myndigheter initierer storstilte byggeprosjekter 
er det på grunnlag av grundige vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte 
og gevinst, noe det ikke levnes tvil om at E6 Frya-Sjoa oppfyller. Streknin-
gen befinner seg midt mellom Oslo og Trondheim, i en hovedpulsåre for  
kommunikasjon og varetransport mellom sør og nord og Nord-Vestlandet. 
Tidligere har den representert en flaskehals gjennom et av landets rikeste 
kulturlandskap og naturområder, men fremstår nå enda litt mer åpent for 
en grenseoverskridende flyt av globale varer, opplevelser og impulser. 
Verdiskapingen som utløses ved å knytte byer, regioner og folk sammen, 
påpekes gjennom nasjonale transportplaner, veirapporter og stortings-
meldinger. Statens vegvesen produserer selv et omfangsrikt dokumen-
tasjonsmateriale i forkant og underveis i anleggsperioden, og sørger for 
at heller ikke historieskrivingen forsømmes på dette området. Etaten har 
dessuten et effektivt kommunikasjonsapparat som på mange måter gjør 
kunst overflødig som utsmykning og bekreftelse på at Vegvesenet er sitt 
samfunnsansvar bevisst. Når kunstnerne er invitert inn i prosjektet, er det
fordi de representerer et vesensforskjellig og annerledes blikk på samfun-
net. Gjennom sin oppmerksomhet overfor det oversette, det uforutsette 

og hindringene som høyhastighetssamfunnet må overvinne, gir de oss 
tilgang til mindre kjente fortellinger om et veianlegg tidlig på 2000-tallet.
I tillegg bevisstgjør de oss om ansvaret knyttet til å utvise en slik oppmerk-
somhet over tid, og ikke bare i den perioden veien bygges.

Valget falt på Margareta Bergman, Mikkel McAlinden, Lars-Andreas 
Tovey Kristiansen og Mai Hofstad Gunnes, som ble invitert inn i 2014 til 
å produsere hvert sitt verk. Dette skjedde så tidlig som mulig i anleggspe-
rioden for at de kunne følge den med selvsyn. Vi ønsket oss blikk utenifra 
fordi vi mente det best kunne tilføre prosjektet et utforskende perspektiv. 
Samtidig var forutsetningen for oppdraget at kunstnerne skulle jobbe 
med så få kompromisser og restriksjoner som mulig, noe som ellers fore-
kommer altfor ofte i denne type oppdragskunst. Prosjektet har derfor ikke 
hatt karakter av en konkret bestilling fra oppdragsgiver eller intensjon om 
å fylle en rolle som kunst i offentlige rom, men ble iverksatt med utgangs-
punkt i samtaler og forestillinger knyttet det flyktige ved veibyggingen, 
fragmenter av inntrykk som vi ikke lenger merker oss etter veibyggingen. 
Samtidig som kunstprosjektene målbærer et ganske annerledes perpek-
tiv enn dokumentarsjangerens analyse av sammenhenger og fakta. Som 
kunst må dokumentasjonen gi rom for åpne og assosiative fortolkninger, 
fortellinger og spekulasjoner omkring veibygging i en samfunnskontekst.

Margareta Bergman har laget boka med tittelen «being transported 
And rapt in secret studies» med blant annet egne fotografier fra prosjek-
tet blandet med historiske foto og funnet materiale. Hennes tilnærming 
springer delvis ut av en sterk mistillit til forutsetningene for moderne 
veibygging, og at hastighet og akselerasjon skal utgjøre selve premis-
set for all samfunnsutvikling. Fotografiene er tatt av Bergman på reiser i 
Gudbrandsdalen og befaringer sammen med entreprenørenes folk i vei-
anlegget. Noen av bildene har en viss likhet med dokumentarfotografiets 
kjølige saklighet, mens andre er åpenbart surrealistiske observasjoner 

3 Det store hamskiftet i bondesamfunnet, Inge Krokann Berg, Samlaget 1942.
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og mentale collager som gjengis i en poetisk sammenstilling i bokform. 
Bokas utforming og bilder skaper sine egne landskapsrom for blikket å 
vandre gjennom, og innbyr til å bli en med-observatør som kan trekke 
refleksjoner rundt samfunns- og landskapsendringer knyttet til veier og 
veibygging. Boka som verktøy for å skape nye sammenhenger gjentar 
Bergmans credo: Destruer og reparer, teknologien som ødelegger er 
ikke vesensforskjellig fra teknologien som sorterer vrakrestene og lap-
per dem sammen igjen. Satt opp mot systemet av regler, planlegging og 
struktur laget for veien, kan boka oppleves som en alternativ reisehånd-
bok for intuitiv og fri tankevandring.

Det er talende for Statens vegvesen sin virksomhet at den avhenger av 
tillit og et tydelig sosialt ansvar og engasjement for å kunne gjennomføre 
veiprosjekter. Den folkelige motstanden som ofte oppstår mot inngrep og 
tiltak, kunne teoretisk sett medføre at veibygging ble et tilnærmet umulig 
foretak. 

Lars-Andreas Tovey Kristiansens skulptur- og fotoprosjekt «The 
Road», av hus som er innløste av Statens vegvesen (fordi de bokstavelig 
talt stod i veien) er overført til såkalte mekanisk variable skilt, tilsvarende 
de som benyttes langs veien for å vise fleksibel informasjon for omkjø-
ringer etc. Fotografiene portretterer ikke bare de innløste husene, men 
viser også landskapet før og etter veien har blitt til, i en tredelt serie med 
3 x 3 fotos. Ved å bruke samme prototyp for skilt og presentasjonsform 
som veianlegget, fortelles en historie om personlige og landskapsmes-
sige omkostninger veibygging også innebærer. Parallelt med at historier 
om fortidens bebyggelse graves fram av arkeologer, blir andre og mer 
samtidige historier borte som konsekvens av nåtidens samfunnsutvik-
ling. I mengden av informasjon om veibyggingen som modernitetens 
erobring av landskapet, passer disse tapte historiene naturlig nok ikke 
inn. De innløste husene og omgivelsene kan til forveksling minne om 
jakttrofeer der de monteres på mekanisk variable skilt, men i Tovey Kris-
tiansens prosjekt nedvurderes ikke husenes historie, men tilbys tvert 
imot en plass de ellers ikke synes å fortjene i den «store fortellingen». 

I Mikkel McAlindens storformat bilder er fotografiets undersøkende 
perspektiv og fremstilling av det fortrengte like dramaturgisk avgjøren-
de som forventningen. Det monumentale motivet og situasjonen i bildet 
«E6 under Teigkampen» er hentet fra tunnelen gjennom Teigkampen 
mellom Kvam og Vinstra. Bildet er tatt fra førerhuset i boremaskinen, 
som har klargjort berget for en ny sprengladning. Som i mange andre 
fotografier av McAlinden, er vi liksom selvmotsigende stilt overfor et 
anti-monumentalt øyeblikk før det «virkelig skjer», det som for den 
massemediale kollektive hukommelsen fremstår som en hendelse. Bildet 
demonterer så og si eventet, det ettertraktede magiske øyeblikket all ver-
dens kameraer er innstilt på å fange inn for deretter å distribuere det med 
elektroners hastighet i en global samtidighet. Dramaturgien i McAlindens 
bilder er tidsmessig ustemte, sammenlignet med den utstuderte masse-
mediale fremstillingen av spektakulær samtidighet. I fotografiet «E6 under 
Teigkampen» er det innåndingen og stillheten fra øyeblikket rett før vi er 
vitner til, snarere enn utåndingen som følger av støyen og smellet.

Mai Hofstad Gunnes har laget en film med utgangspunkt i dammen 
Gulltjønn som ble flyttet noen hundre meter i forbindelse med veibyg-
gingen på Fryasletta, ettersom den blant annet er yngle- og oppvekst-
område for den tidligere rødlistede Småsalamanderen (Triturus Vulga-
ris). Tittelen ”Bølg, Pisk, Vift” refererer til halebevegelsen salamanderen 
gjør under kurtisen. Beskrivelsen av biotopen Gulltjønn er basert på 
opptak fra stedet og samtaler Mai Hofstad Gunnes har hatt med biolog, 
zoolog og arkeolog som var involvert i funn på stedet og flyttingen av 
den. Hva forteller disse funnene oss om vår historie og samtidas plass 
i den? Hvordan endrer og tilpasser andre arter seg våre påvirkninger 
i landskapet? Filmene til Mai Hofstad Gunnes forsøker å vise hvordan 
språk, læreprosesser og -systemer innehar fleksibilitet og evne til å 
regulere og gjenetablere seg selv når de brytes opp. Samtidig setter 
filmen spørsmålstegn ved våre rådende forklaringsmodeller. Er vår 
lineære forståelse av utvikling den beste nøkkelen til ny kunnskap, eller 
kan andre livsformer tilby en alternativ forståelse av natur og kommuni-
kasjon?
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Når utstillingen åpner på Oppland kunstsenter 14. januar 2017, skjer 
det parallelt med at den nye veistrekningen nettopp er tatt i bruk – nye 
E6 Frya-Sjoa åpnet 17. desember 2016. Sommeren 2017 skal prosjekte-
ne etter planen igjen vises på Norsk vegmuseum. Endelig vil verkene 
installeres som permanente kunstverk i Statens vegvesen sitt eie, fordelt 
mellom hovedkontoret til Statens vegvesen Region øst på Lillehammer 
og det nye veiserviceanlegget på Vinstra. 

En stor takk rettes til samarbeidspartner for utstillingen, Oppland kunst-
senter, og til prosjekteier Statens vegvesen som sammen med Oppland 
fylkeskommune har realisert og gjennomført et utforskende og banebry-
tende prosjekt med stor tiltro og tillit. Takk også til Koro (Kunst i offentlige 
rom) som har bidratt med forprosjektmidler til arbeidet gjennom URO-ord-
ningen. Kunstnerne som har fulgt prosjektet gjennom en treårig prosess, 
fortjener all mulig takk for å ha tatt denne krevende utfordringen og skapt 
nye, originale og tankevekkende verk.

Eivind Slettemeås og Viel Bjerkeset Andersen
Kuratorer
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«The Road», detalj.                Lars-Andreas Tovey Kristiansen, 2016
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Omslagsfoto: «E6 under Teigkampen»  detalj. Mikkel McAlinden, 2016
Foto side 2 og 3: Still fra «Bølg, Pisk, Vift». Mai Hofstad Gunnes, 2016
Side 30: Arkivmateriale brukt i boken «being transported And rapt in secret studies». Margareta Bergman, 2016
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