MENNESKESKAPT ELLER NATURSKAPT

Tekst av Nina Toft til Cathrine Finsrud sin utstilling
Dialogues in a space of solitude på Buskerud Kunstsenter 2022.
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På et svaberg satt kanskje en liten gjeng mennesker og så utover fjorden for ca. 8000
år siden i mellomsteinalderen en gang. Det var folk som drev med jakt, fangst og fiske
i området innerst i Drammensfjorden. Det kan ha vært både kvinner og menn. Kanskje
hadde de en liten pause fra jakten og satt og tegnet, risset figurer inn i svaberget.
Kanskje en stor elg som de ville jakte ned? Helleristningsfeltet på Utenga i Lier som
ligger langs veien opp bakkene mot Tranby lå den gangen ved kysten, for kystlinja lå
mye lenger inn i landet enn den gjør i dag.
Omlag 6500 år senere, på slutten av 1800-tallet, fortsatt innenfor den samme
geologiske tidsepoken; Holocen som kjennetegnes av milde og jevne temperaturer
og stabilt klima på jorda, var Lierstranda et boligområde i utvikling og vekst. Det var et
aktivt nabolag med skole og kirke, handel, butikker og småindustri. Kystlinja lå rett bak
husveggene og mange livnærte seg av fjorden, f.eks. Med eksport av naturis som var
en stor industri i Norge på den tida og brakkvannet i Drammensfjorden egnet seg
godt til dette. Om vinteren stod barna på skøyter på fjorden og om sommeren badet
de.
På 1960-tallet gjennomgikk området store forandringer med ny motorvei og
jernbanetrase som ble lagt på utfylte områder utenfor den daværende Lierstranda.
Utover 1970-tallet ble bukta videre fylt ut med steinmasser slik at områder som tidligere
hadde ligget under vann ble attraktive områder for industri knyttet mot både
jernbane og havnefunksjoner som tok over området.
Nå skal industrien vike og kystlinja igjen gjøres tilgjengelig for folk gjennom en
fremtidsrettet Fjordby med visjoner om 0-utslipp, selvforsyning av fornybar energi, bilfrie
gater og såkalte blågrønne kvaliteter. Kystlinja fylles igjen ut og flytter seg enda litt
lengre inn i fjorden. Dette skjer mens vi forsker på og studerer prognosene for stigende
havnivåer og plutselig innser at vi er midt inne i en ny geologisk tidsalder som startet
rundt 1950-tallet; Antropocen - den menneskelige tidsalder, hvor våre fotavtrykk er
blitt så markante at de kan sammenliknes med en naturkraft.
Menneskeskapt eller naturskapt – hvor går skillet? Er ikke mennesket en del av
naturen? Hvis vi kan forårsake en ny geologisk periode på planeten, kan vi også
restaurere oss ut av den?
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OM TAKRØR OG NATURHABITAT
Cathrine Finsrud ble i 2019 invitert av Lier kommune til å gjøre et kunstprosjekt med
utgangspunkt i Gilhusbukta som er under transformasjon. Når hun tok seg frem langs
kystlinja hvor industrien dominerer allemannsretten, la hun merke til sivet som et
markant naturinnslag. Det har krevet sin plass og holdt stand blant steinmasser og
utslipp fra renseanlegg og industri gjennom mange ti-år. Takrøret med det
vitenskapelige navnet Phragmites australis, kalles Common Reed på engelsk.
Standhaftig som en løvetann som vokser ut av betong.
Drammensfjorden er unik i Nord-Europeisk målestokk fordi den er lagdelt med
ferskvann øverst og saltvann nederst og er derfor habitat for mange fiske- og
plantearter. Store mengder ferskvann fra Drammenselva og begrenset tilførsel av
sjøvann via Svelviksundet gir svært unike forhold i hele fjorden. Grundtvannsområdene
er leveområde for vannplanter og bunndyr, og vandringskorridor for fisk mellom
Lierelva og Drammenselva. Hele Lierstranda og deltaene rundt er svært viktige for
vannfugl som hvile- og næringsområde og til overvintring. Det er derfor etablert et
fuglereservat på Linnesstranda rett ved. Strandsonen fra 5 meter dyp til et stykke inn
på land er definert som særskilt viktige naturverdier i indre Drammenfjord og takrørsivet er vanlig å finne i naturtyper og habitater som strandsenger og fersk- og
saltvannssumper som finnes spesielt i naturreservatet. I rapporter om naturmiljø i
området vurderes det som store muligheter for å kunne legge til rette for at disse
naturmiljøene vil etablere seg langs større deler av kystlinja, slik det sannsynligvis var før
industrien kom. Det står at vi kan skape naturverdier ved å optimalisere naturmiljøet.
Er det mulig å restaurere tilbake natur som vi har brutt ned? Hvem definerer hva som
skal bevares i en transformasjonsprosess? Hva regnes som et kulturminne, som
verneverdig? Hva regnes som en naturkvalitet, som en miljøverdi? Og for hvem?
Fuglene? Fiskene? Menneskene? Plantene? Insektene? Evner vi nå å se HELE bildet?
Store spørsmål med sammensatte og kanskje motstridende svar. Finsrud har brukt
takrør-sivet som omdreiningspunkt i sine undersøkelser og refleksjoner rundt slike
spørsmål.

I DIALOG MED NATURELEMENTER OG MATERIALER
Finsrud har i dette prosjektet jobbet MED og PÅ stedet. Langs kystlinja har hun
observert og tatt med seg elementer tilbake til atelieret; planter, vekster og vann.
Gjennom et bredt spekter av trykke-teknikker har hun bevart noe fra stedets her og
nå. Hun har bearbeidet og ekstrahert, overført eller transcendert stråene i møter med
ulike materialer, slik at det har festet seg og skapt avtrykk og spor som bevares inn i
materialet. Finsrud tar også atelieret med seg ut og lager trykk med sollyset som
eksponeringskilde og det forurensede brakkvannet som fremkallingsvæske.
Gjennom en periode på 3 år har Finsrud utforsket ulike materialer og prosesser i møtet
med takrør-sivet. I verket Things will continue to change har hun latt kobberplatene bli
liggende i jernkloridoppløsning over tid slik at selve platen gradvis etses bort og
fremstår skjøre som blader. Trykkene i Recognizing Hybris presenteres i en forseggjort
transportkasse som omformes til en pidestal; et smykke i eik midt i rommet. Det
skulpturelle aspektet utforskes videre i Congelation of present hvor takrør-sivet er
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innkapslet i epoxy og fremstår som om det er frosset inn i is – naturens siste
gjenlevende soldat på en gjennomindustrialisert og forurenset kystlinje. Common
Reed holder stand og Finsrud har i høy grad tatt det på alvor.
Arbeidsprosessen fremstår som en form for fysisk refleksjon – en tankeprosess med
kroppen. En refleksjon som oppstår i hendene og i kroppens gjentakende møte med
materialene. Den håndverksmessige utforskningen er en viktig del av den kunstneriske
prosessen hvor Finsrud går i dialog med naturelementer og materialer. Hun evner
således å bevare noe fra et sted som skal gjennomgå en total transformasjon. Et
avtrykk fra nået.
Grenselinjer for bildets tradisjonelle begreper utviskes; hva er mediet, hva er materialet
og teknikken og hva er motivet? I utstillingen Dialogues in a space of solitude
integreres motivet i materialet og teknikken er en kontinuerlig utforskning av mediene.

DER FOLK, FJORD OG FREMTID SKAL MØTES
Når Finsrud begynte å arbeide i Gilhusbukta i 2019 ble det fraktet inn omlag 15.000
tonn steinmasser fra Langøya hver dag. Svære lastebåter gikk i skytteltrafikk og
dumpet massene i bukta. Idag er det tre store øyer på til sammen 160 mål som skal
brukes til boliger i Gilhusbukta og om noen år skal folk igjen kunne bo med kystlinja rett
ved husveggen i dette området.
Lierstranda gjennomgikk fra 1960-1980 en transformasjon fra et bolig og
handelsområde langs kysten til et industri- og havneområde, og er nå i gang med en
transformasjon til en fremtidsrettet Fjordby for 16.000 mennesker som man estimerer vil
ta 30-50 år. Der fjord, folk og fremtid møtes heter det i visjonen om denne byen. En by
bygget på fotgjengeres og syklisters premisser basert på fornybar energi og 0-utslipp
– en by som oppfyller FN sine bærekraftsmål og legger tilrette for det gode liv for alle
– en by som gir kystlinja tilbake til folket. La oss håpe at fremtiden vil vise at dette er
mulig!
I 2050 en ettermiddag vil kanskje en liten gjeng mennesker vandre langs kyst-stien i
Gilhusbukta. Kanskje går de ut på sandstranden som er anlagt der og tar av seg
skoene for å vasse ut i vannet. De kjenner solgangsbrisen i ansiktet mens de skuer ut
over Gilhusøyene med boligblokker og hus. Solen er lav og reflekterer krusningene i
vannet slik at det ser ut som hele fjorden er dekket av diamanter. De ser på hverandre
og smiler. En av dem tar frem mobiltelefonen sin (eller hva de kaller sine bærbare
digitale enheter på den tida) og alle stimler sammen og tar et bilde av seg selv midt
inne i dette øyeblikket. De legger bildet rett ut på en delingsplattform for å spare på
og huske, manifestere og annonsere dette fine øyeblikket langs kysten av
Drammensfjorden. Et minne verdt å bevare, verdt å dele. Et bilde som beskriver
øyeblikket, her og nå, dette skjedde, denne opplevelsen hadde vi sammen, vi har
den sammen nå.
Nina Toft, 2022
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