
Icomos International Wood Committee Symposium, Chiloe, Chile 28/11-7/12 2022

Under knappt en vecka i Chiloe, en ö i södra Chile, genomförde IIWC sin årliga symposium med 
temat ”Learning from Inherited Knowledge”

Just Chiloe valdes bl.a för att öka och stimulera andra länder att arrangera symposium samt att vi 
bör/måste se byggnader från olika världsdelar, då det skiljer otroligt mycket framför allt i 
byggnadstraditioner och restaureringar, som är vårt gemensamma intresse. Det skapar också 
förstående för problemställningar som råder i just detta land/världsdel, vilket gör att vi kanske kan 
hjälpa varandra i vissa fall.
De har också ett världsarv som innefattar hela 16 träkyrkor, vilket må vara helt unikt.

Det var ett minst sagt pressat schema med väldigt många föreläsningar om ämnen som är 
högintressanta idag med t ex brandskydd och skydd för kulturhistoriska byggnader i krig. 
Symposiet lockade deltagare från olika delar av världen samt att det var live via Zoom. 
Deltagarantalet på plats var ca 40 från första dagen inräknat studenter, samt ca 25 på länk. Antalet 
deltagare avtog med tiden.

För min egen del är syftet med dessa symposium är att träffa kollegor från hela världen och bygga 
nätverk så att det finns bättre möjligheter att arbeta tillsammans. Det är självklart enklare om du 
mött en människa som du vet var de står för både kunskapsmässigt men även då det gäller 
värderingar. Jag fick många nya kontakter som jag känner mycket för och jag kommer att hålla 
kontakt med flera av dem tack var detta symposium.

Chiloe är en fantastisk ö, där man går runt med ett ständigt leende på läpparna och man mår bra av 
ett se de färgglada husen och jag då menar riktigt färgglada som rosa, lila, turkos, rött, svart, 
mörkvitt (Bengt Grive ni vet), brunt ja, jag kan fortsätta att räkna upp hela NCS-skalan, tro mig.
En annan sak som slår mig (och gör mig glad) är att stickspån är väldigt vanligt, främst som 
väggbeklädnad. På kyrkorna fanns det på i viss utsträckning stickspån. Spånen var oftast Ceder och 
ett annat vanligt träslag för byggnader, var Cypress i o m att de står att finna överallt på ön. Spånen 
var förvånansvärt gott skick då de var lite tjockare och längre än de vi gör i norden. De var spräckta,
med hela fibrer, som gör spånen mera motståndskraftiga. Uppskattningsvis håller dessa spån upp till
70-80 år skulle jag säga, speciellt på vägg och de är ca 60 cm mot vår normala längd på ca 43cm. 
Tack och lov fick jag med ett (rött på baksidan) spån får ett kyrktak som höll på att läggas om. Jag 
samlar spån får de länder jag besöker (om det finns). Ett spån till på väggen i snickeriet!

Vid besöken av 7 av de kyrkorna som tillhör världsarvet, ser jag ett återkommande problem som jag
sett vid tidigare resor, seminarium och information på nätet, och det är hur just restaureringar och 
reparationer utförs i andra länder. Jag har tyvärr sett flera exempel där man använder epoxylim, 
stålförstärkningar och moderna bultar med muttrar där jag anser att det hade gått att utföra dem med
hjälp av äldre hantverkstekniker och material. En otroligt viktig del är ju att det är reversibelt och 
vid dessa metoder som används idag är det inte reversibelt. Det kan naturligtvis finnas extremfall 
där man måste ta till extra ordinära, nya metoder men då måste det finnas en noggrann 
dokumentation hur det var innan samt varför man utfört arbetet på detta sätt. Något sådant fanns 
inte här. Dessutom var många arbeten utfört med märkliga och komplicerade metoder. Man har 
restaurerat målningar och innerväggar men taket lämnats utan åtgärd något vi såg på flera objekt, 
där man nu såg att de kommer att vara i dåligt skick om några år igen. Det tragiska är att de flesta 
av dessa rep/rest är utförda i närtid, för ca 10-15 år sedan.
En annan reflektion är att samtliga av dessa 7 kyrkor är att de är byggda under en kort period, 
mellan ca 1895-1910. Då uppstår en frågeställning: de konstruktionsmissar i byggnaderna är av 
liknande art och man undrar naturligtvis om de är; byggda av samma hantverkare eller olika 



hantverkare med liknande kompetens efter de rådande förhållanden som rådde då? Hantverkarna 
kan i alla fall inte lärt sig något under byggtiderna om eventuella förbättringar och de förmodligen 
inte haft kontakt. Eller finns det någon annan förklaring?
Både interiört och exteriört var alla kyrkorna i mer eller mindre dåligt skick och kräver åtgärder i 
närtid.
Här kommer en annan fråga in och det handlar om det rent finansiella. Jag förstår att lokalsamhället 
inte kan få fram dessa medel, för det krävs mycket arbete. Som jag förstår det så så innan det blir ett
världsarven, krävs planer på underhåll o.s.v men frågan är hur dessa planer görs, på vilka grunder. 
Finns det en substans bakom en kalkyl som kontrolleras av UNESCO? Helt klart står byggnaderna 
inför stora utmaningar om de skall bevaras till efterkommande generationer.

Efter en natt i Santiago blev det en arrangerad resa med guidning i Valparaiso, ca 1 timme från 
Santiago, precis vid kusten. Jag hade inte läst på någonting om varken Chiloe eller Valparaiso för att
jag ofta vill upptäcka själv och inte bli besviken men några bilder har jag sett förr från Chiloe och 
Valparaiso. Jag slås omgående av att Valparaiso är väldigt stort, mycket större än jag föreställt mig. 
Trots storleken bor det ca 500.000 människor i stan och tillsammans med ”förorterna” är det ca 
1,200.000. Den märkliga karaktären på landskapet är dess många kullar, som leder ned mot havet, 
på vilka husen är byggda och så klart, hela färgskalan på byggnaderna här också, förutom höghusen 
i stan.

Vi träffade också Marcela Hurtado från Universidad Technica Federico Santa Maria, samt 
ordförande ICOMOS Chile. Hon visade mig och Tina Wik väldigt intressant litteratur om 
byggnader i Chile (och helt plötsligt blev det mera bokköp till biblioteket hemma). Efter träffen på 
Universitetet fick vi en fantastisk guidning i kvarteren, som är känt för dess många väldigt fina 
träbyggnader, många som vi svenskar känner igen och skulle stå i de fina områden i Sverige, med 
snickarglädje, torn, balkonger mm. Många är tyvärr i väldigt dåligt skick. Men vansinnigt vackra!

För hela arrangemanget stod MariaElena samt Patricia, som kämpade med dålig ekonomi för 
arrangemanget, men så trevliga bekantskaper!
Lokalerna där symposiet hölls, var fina och ändamålsenliga, Universitetet för??
De flesta föreläsningarna var på spanska och simultantolkades, tyvärr ohörbart i flera fall med 
hostningar och usel terminologi (okunnig i byggnadsdelar etc).
Programmet var alldeles för späckat och det sprack oftast med den första föreläsningen, vilket 
gjorde att vi höll på alldeles för länge.
Deltagarna som rest till Chiloe borde ha inhysts på samma boende för sammanhållningens skull.
  
Chile och Chiloe var en fantastisk upplevelse och jag är oerhöt tacksam att ICOMOS gjorde det 
möjligt för mig att vara med! Tack



Chiloe i södra Chile med de 16 kyrkorna i världsarvet markerade.



Arrangörerna Patricia Mondaca och Maria-Elena Mazzantini mötte os på hotellet för information.

Det karakteristiska med Chiloe är just husen på stolpar, Palafitos.Här målad det rödfärg. Falu?



Vårat lilla resegäng, Peter och Tanya Park, Australien, In-Sook Cho Sydkorea, Helena samt Tina 
Wik, vår president.

Intressant presentation om en utbildning i Valparaiso i traditonellt hantverk, något som ligger mig 
varmt om hjärtat.



Här är början på IIWC årsmöte. Maria-Elena, Tanya och Tina.



En kavalkad av typiska byggnader i alla olika slag man kan tänka sig är därtill i allsköns färger: 





Ett kafé.
Bara för att visa några makalösa byggnader som verkligen gör en människa glad!



Vi kan konstatera att de flesta kyrkorna var i väldigt dåligt skick.

Ett innertak som vittnar om år av otätt yttertak, en alltför vanlig syn i flera av kyrkorna.



En intressant byggnadsdetalj är denna blixtskarv, med 3 ”delar” ist för 2 som är vanligast!

Spån i olika former och typer, kluvet, sågat mm. 



Här är bara ett exempel på en reparation där man mycket väl kunde använt tidsenliga fästdon istället
för stjärnskruv. Möjligt också matt man skulle patinera den nya biten men det är egentligen inte 
nödvändigt men kan visa på att man faktiskt utför underhåll och reparationer genom att lämna 
materialet obearbetat. Detta exempel visar på vikten av att träffas och att hålla hand-on workshops i 
syfte att visa på hur man bör/kan göra utan att för den delen gör arbetet dyrare etc. 



           Väldiga problem med röta.



Förhållandevis stora skador på stommen som kan medföra större reparationer än om man 
underhåller.

Här visar man på ett utmärkt sätt hur byggnaden förändrats, hur man byggt och med vilka verktyg.



Avslutar Chiloe med denna fantastiska och smått underliga lunch i en kokgrop-”Coranta majo” 
(egen stavning). Man eldar på medelstora, runda stenar för att sedan lägga kolet vid sidan om 
stenarna därefter lägger man på musslor, kyckling, fläskkött, korvar mm och sedan täcker man allt 
med stora blad och där får det ”koka” någon timme.



Valparaiso

En guidad dag i Valparaiso som också är an färgglad stad och förhållandevis stor till ytan. Här ser 
man kullarna.

Gammalt möter nytt.








