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1
INTRODUKSJON
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1.1

Redegjørelsens oppbygning

Avgangsprosjektet tar utgangspunkt i den verdibaserte metode
med avsett i internasjonale chartre for arbeidet med kulturarven,
og er bygget opp av seks trinn. De tre første er vitenskapelig rettet, og skal tydeliggjøre de kulturhistoriske, miljømessige og arkitektoniske verdier. Metoden danner grunnlaget for en helhetlig
verdisetting med bakgrunn i Slots- og Kulturstyrelsens «Vejledning til vurdering af fredningsværdier».1 På bakgrunn av dette
har vi utformet en restaureringsholdning, som har lagt føringer
for den kunstneriske forslagsstillelsen senere i prosessen.
Den verdibaserte metode:
1. Empiriske undersøkelser
2. Dokumentasjon
3. Analyse
4. Verdisetting
5. Restaureringsholdning
6. Kunstnerisk forslagsstillelse

1
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Morgen. Vejledning til vurdering af fredningsværdier.
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Redegjørelsens oppbygning

Prosjektet har vært organisert todelt, hvor første og innledende
fase har vært en studie av norsk arkitekturhistorie og byggeteknikk. Særlig fokus på Vestlandsk byggetradisjon, hvor oppmåling
og opptegning av historiske bygg har vært viktige metoder for å
tilegne oss viten. Prosessen har vært omfattende og tidkrevende,
og resultert i en dyp forståelse for den norske byggetradisjon.
Den påfølgende fase har vi arbeidet med nybyggeri med avsett i
den norske og lokale byggetradisjon. Fasen har gjort det mulig å
fortolke og arbeide med lokalt forankret byggetradisjon basert på
vår viten og kunnskap.
Redegjørelsen har et grafisk oppsett med hovedtekst på høyre
side, og supplerende og forklarende tekst med bilder og diagrammer på venstre side. Kildehenvisninger og bildetekst ses som et
supplement til den øvrige tekst, og inngår derfor ikke i ordtellingen.

1.2

Intensjon

”Late merkast i meira end i ordi, at me halde
den arven i stand.”
- Ivar Aasen, ”Nynorskens far”
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Foto venstre side: Bratlandsdalen i Suldal. Sør-Vestlandet, 1910.
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Intensjon

I Norge har det til alle tider vært bosetning i hver krik og krok
av landet. Mennesker så muligheter der jorden kunne dyrkes og
havet, skogen og fjellet kunne høstes. Som et resultat av utfordrende klima, forskjelligartet landskap og spredt bosetning har
det over tid utviklet seg særegne, lokale byggeskikker og tradisjoner.
Intensjonen med vårt avgangsprosjekt er å undersøke mulighetene for å ta i bruk forlatte gårder i Norges utkantstrøk for å
skape moderne mikrosamfunn. Vi ønsker å arbeide med bevaring
av eksisterende bygninger, og utforming av nye basert på den
stedsspesifikke tradisjonen. Ved å analysere landskapets utstrekning og stedets materialitet kan nye bygninger oppføres på en
konstruktiv, estetisk og miljøbevisst måte.
Sentraliseringspolitikken gjør det i dag vanskelig å bli eller
flytte til landsbygden, av faktorer som jobbmuligheter, bolig og
mangel på fellesskap. Man ser en problematikk med at gårder
står tomme og forfaller, som resulterer i at store verdier går tapt.
Mulighetene man får ved å flytte til landsbyene kan være større
og rimeligere boliger, nærhet til natur, sterkere fellesskap, variert
bosetning i hele landet, og bevaring av verneverdig arkitektur og
kulturminner.
En gang i tiden blomstret fellesskapet og livet i landsbynorge,
og folk levde i harmoni med naturen. Det ønsker vi å gjenskape i
et moderne klyngetun, med fokus på tradisjonsbundne materialer
og byggeteknikker.

2
EMPIRISKE UNDERSØKELSER
Den innledende fase inneholder studier hvor vi tilegner oss
kunnskap fra litteratur og foto om tradisjonell, norsk byggeteknikk. Vi går i dybden på norske tunstrukturer og kulturarven
som knyttes til det, og undersøker variasjoner mellom landsdeler,
funksjoner til de enkelte bygningene og utviklingen over tid. Vi
foretar skisseopptegninger av bygningene fra prosjektområdet
på bakgrunn av eksisterende oppmålingstegninger, og planlegger
studietur for å gjennomføre oppmålinger, fotoregistreringer og
håndskisser på stedet.

10
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2.1

Vernakulær arkitektur
Arkitektur
Begrepet vernakulær stammer fra latin, med ordet ”verna”, som
betyr ”slave født i herrens hus”. Vernakulær kan oversettes til
”slavenes språk”, og bruken av uttrykket har dermed rot i lingvistikken.2 Som arkitekturfaglig begrep kan man definere det som
arkitektur basert på lokale behov, tilgjengelighet av konstruksjonsmaterialer og lokale tradisjoner.
Bernard Rudofsky aktualiserte begrepet i 1964 under utstillingen ”Architecture Without Architects: A Short Introduction to
Non-Pedigreed”, på MoMA i New York. Han illustrerte hvordan
man tidligere tilpasset byggeteknikken etter klimaet og materialene som var tilgjengelig, med stor variasjon mellom områdene.3
I dag ses dette behovet igjen, som en reaksjon på den postmodernistiske arkitekturen som har skapt konseptuelle ideer og en
internasjonal stil, som ikke nødvendigvis er tilpasset et steds
behov og funksjon.
Kenneth Frampton skriver om nødvendigheten av å arbeide med en kritisk regional forståelse og universell teknikk for å
kunne bidra til en kritisk arkitektur. Han har et ønske om større
utnyttelse og bruk av regionale teknikker for å skape en bæredyktig arkitektur forankret i sitt sted.4
Vernakulær arkitektur

Vernakulær arkitektur kan forstås som et begrep
hvor det er utpreget bruk av lokale materialer og
lokal forankret kunnskap. Det innbefatter flertallet
av bygningene og bosetningene opprettet i førindustrielle samfunn, og inkluderer et bredt spekter
av bygninger, bygningstradisjoner og konstruksjonsmetoder.

2

Oliver, ”Ethics and vernacular architecture”, 115.

3

Rudofsky. Architecture without architects. The Museum of Modern Art (1964).

4

Frampton. Towards a Critical Regionalism.
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Foto venstre side: Mojacar, Spania.
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2.2
Klyngetun / Sjøtun (Nordland)
Husene organisert i en klynge, med naust og brygge like ved
sjøen og våningshus og uthus et stykke opp.

Den norske bondegården
Arkitektur
I Norge har landskapet satt premisser for utviklingen av arkitekturen, og den rike kulturarven vitner om lange tradisjoner med
stedsspesifikke skikker og lokale arkitekturelle fortolkninger.5
Et tun er et åpent, sentralt samlingssted innenfor et gårdsbruk, og som begrep oppstår det når driftsbygningene blir
plassert så tett at de danner et romlig fellesskap. Det finnes flere
regionale byggeskikker, og de kan deles inn i tre hovedtypologier
som man finner i de ulike landsdelene, som er klyngetun, rekketun og firkanttun.6 Det er som regel sammensatt av ett eller to
våningshus, ildhus, bur, stall, ulike typer fjøs og låve. Badstue og
smie er gjerne trukket unna av hensyn til brannfare.

14

Drange, Aanensen og Brænne. Gamle trehus. 10-13.

1111

Skisser og tekst fra Gamle trehus.6

Rekketun (Sørlandet)
Husene organisert i tette rekker langs kyststripen, gjerne symmetriske og enkle, med høy grunnmur, rød takstein og malt
panel.

Brochmann. Bygget i Norge. Bind 1.

6

Den norske bondegården

Firkanttun (Østlandet og Trøndelag)
Husene organisert i lukkede firkanter, ofte i åsssiden. I Gudbrandsdalen var det vanlig med en firkant for innhus (inntun) og
en for uthus (uttun). Husene var som regel upanelte laftehus med
hvitmalte vindu, og torv eller skifer på taket.

5

Sæbø prestegård, Møre og Romsdal. Ca. 1870.

Klyngetun (Vestlandet)
Husene organisert i en klynge, ofte flere gårder med hus som tilhørte flere eiere plassert i samme klynge. Husene var enkle, uten
takutstikk, panelte og ofte med skifer på taket.
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Regionale forskjeller
Arkitektur
I nord preges landskapet av bratte fjell tett på kysten, og gårder
ble i hovedsak etablert med nærhet til sjøen. Det utviklet seg rike
handelssteder i nord på grunn av havet, og man hentet inspirasjon fra europeisk byggeskikk og trender.
På Østlandet er det flatere topografi med slake åsrygger ned
mot vannet, som ga mulighet for store og fruktbare avlinger.
Dette resulterte i store gårder som vitnet om kontakt med Europa
og de gjeldende moter og trender, men likevel forankret i norsk
byggetradisjon.7
På bygdene i vest gjenspeiler arkitekturen i stor grad det bratte og ulendte terrenget, hvor det ble bygget små hus plassert tett.
Dette ga maksimal utnyttelse av jordstykkene som kunne dyrkes,
og nærhet til havet med fiskemuligheter ble viktig her.8
I sør ser man liknende tendenser som i vest, men gjerne
med halvvalmet tak og halvannen etasjes hus. Nærhet til havet
har vært avgjørende for bosetninger, der tunene ligger organisert
rundt berg og knauser.

V111

Hell, Kristiansand kommune, Sørlandet. 1929.

V11

Agatunet, Ullensvang kommune, Vestlandet. 1955.

V1

Regionale forskjeller

Stein Gård, Ringsaker kommune, Østlandet. 1920.

V

Stornes gård, Vågan kommune, Nord-Norge. 1890.

2.3
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7

Moilanen. ”Norske låver - Norwegian countryside and the characteristic red barns”.

8

Røyrane og Apneseth. Klyngetunet. Den norske landsbyen, 19-40.

17

2.4

Seteren
Arkitektur

Nerdalsetra mot Skarfjellet i Sunndal kommune. 1930-40.
1X
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9

Store norske leksikon online. s.v. ”seter”.
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Seteren

En seter er et beiteområde med hus for folk og buskap, som bare
brukes i beiteperioden. Det var tradisjonelt flere typer setre, hvor
noen lå relativt nær gården (heimesetre), mens andre lå langt til
fjells (mellomsetre og fjellsetre).
Seterdriften oppstod for å utnytte gode jordbruksarealer, slik
at husdyrene kunne oppholde seg ute om sommeren og selv ta til
seg næring. Man kombinerte dermed lettvint foring og foredling
av melk til mer holdbare produkter som smør og ost.
Trolig startet seterdriften som vi kjenner den i senmiddelalderen, da et stort antall ødegårder kunne brukes til slått og beite.
I 1723 drev hver tredje gårdbruker i Sør-Norge seterbruk, og mye
tyder på at setringen kulminerte omkring 1840. Ved et omfattende prosjekt i perioden 2009 til 2015 ble det registrert 1689 setre
eller rester av setre i utvalgte områder i 17 norske fylker, som viser at seterdriften har gått betydelig ned. I de senere år har betydningen av å bevare kulturlandskap og tradisjonelle bygninger fått
økt oppmerksomhet, og 19 seteranlegg var fredet høsten 2016.
Bygningene på setrene varierte mye både i kvalitet og størrelse, og i melkeseterområdet på Vestlandet dreide det seg ofte om
bygninger bestående av ett rom med åre i midten og ljore (åpning
for å slippe ut røyk) i taket. Der det var mangel på trevirke ble det
bygd steinhus, og gammel byggeskikk holdt seg lengre på setrene
enn i bygda. Lyset kom inn fra glugger i veggene og døråpningen,
i tillegg til ljore i taket. Dyrene lå vanligvis ute i innhegninger om
natten, og ble flyttet omkring på seteren for å spre gjødselen.9

Adolph Tidemand, Haugianerne, 1848.
X

Fremstilling av en bygning med åre og ljore i taket, som man kunne finne på setrene.

20

21

2.5

Desentralisering

Theodor Kittelsen, Etter Svartedauen, 1896-99.
X1
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Betegnelsen ”ødegård” brukes gjerne om norske bondegårder
som ble liggende øde/forlatt etter svartedauden som herjet i Europa på midten av 1300-tallet, men betyr i all hovedsak ”en gård
som er ute av drift som selvstendig bruksenhet”. Kun tre prosent
av Norges samlede areal er i dag dyrket mark, og begrepet ”ødegård” er muligvis mer aktuelt i dag enn noensinne.10
Siden 1970 har mer enn 115 000 gårdsbruk blitt lagt ned som
følge av endret landbruk- og sentraliseringspolitikk. Dette utgjør
om lag 2211,5 gårder i året og av disse anslår man i dag om lag
30 000 som ubebodd. Dette er tall som kan sammenlignes med
resultatet etter pandemien på 1300-tallet, da omtrentlige samme
tall var gjeldende.8 Utviklingen av sentraliseringspolitikken har
siden 1970-tallet resultert i en sakte men sikker død for distriktene, da arbeidsplassene er flyttet til nye, større sentrum, og
flere bedrifter har flyttet produksjonen ut av landet på grunn av
økonomiske fordeler.
Dagens arbeidshverdag er i endring, og erfaringer fra Corona-pandemien, med påfølgende nedlukninger i 2019-2022, har
vist oss at det er mulig å jobbe der man befinner seg. Behovet for
å trekke seg tilbake i naturen som også meldte seg, viser fordelene
ved å bo landlig. Ved å tilrettelegge for at man kan arbeide der
man er, kan det bli mer lukrativt tå flytte til distriktene.

10

Morten og Hermansen. Norske ødegårder, historien om stedene vi forlot. 9-10.
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Desentralisering

Hus fra 1902. Holtleite i Stordal, Sunnmøre. Eget foto fra studietur i februar 2022.

Politikk

2.6

Gjenbruk og rehabilitering
Klima

12

En artikkel skrevet av Fredrik Berg for Energy Efficiency and
Comfort of Historic Buildings i 2016 tar for seg ulike case-studier
som sammenligner oppussing av eksisterende tømmerbygninger
med nyoppførte trebygninger. I Norge har man satt en maksimal
tillatt U-verdi for ulike elementer gjennom TEK10, men for historiske bygninger som gjennomgår en større oppussing tilbys et
alternativ, hvor minimumskrav til energi kan utelates dersom de
anses å ha en negativ innvirkning på bygningens kulturarv.
Et annet, kanskje noe unikt unntak, innført på slutten av
1990-tallet, åpner for at boliger kan bygges i laftet tømmer, og
i stedet for et minimumskrav til U-verdi (vanligvis ≤ 0,22 W/
(m2·K)), benyttes en minimum veggtykkelse på ≥ 8” (ca. 20 cm).
Resultatet av case-studiene, som man kan se et utdrag fra i
tabellen til venstre, indikerer at gjenbruk av historiske bygninger og bærekraftig oppussing av dem kan bidra betydelig til å
redusere klimaendringer og er seriøse alternativer til å erstatte
eksisterende bygninger med nye lavenergibygg.12

24

11

Fufa, Flyen og Venås. Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede, 15-20.

12

Berg, ”Using the life cycle analysis approach: Norwegian case studies”, 68-74.
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Gjenbruk og rehabilitering

Berg, ”Using the life cycle analysis approach: Norwegian case studies”, 73.

I tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål har Norge som
ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Gjenbruk og
rehabilitering av eksisterende bygninger spiller en viktig rolle for
å redusere miljøbelastningen fra byggenæringen for å nå målene.
SINTEF publiserte i 2020 en systematisk litteraturgjennomgang av publikasjoner om livssyklusanalyser av eksisterende
bygninger både i Norge og internasjonalt, og en kvantitativ
analyse av 12 norske og 11 internasjonale casestudier. Studien ble
igangsatt av Riksantikvaren i Norge, og konkluderer med at det er
et stort uutnyttet potensial for miljøgevinster i den eksisterende
bygningsmassen. Miljøpåvirkningen fra eksisterende bygninger
er kun rundt halvparten av den fra nybygg. Siden det meste av
verdens bygningsmasse i 2050 eksisterer allerede, vil rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg være et avgjørende bidrag
til en bærekraftig framtid.11

2.6

Gjenbruk og rehabilitering

Det er mange momenter som taler for at man må se på det samlede klimagassregnskapet for et prosjekt, og at det er behov for en
helhetlig tilnærming til problematikken.
I en artikkel skrevet av Frederica Miller og Anne Sigrid
Nordby som ble publisert i det norske magasinet Arkitektur N i
2010, blir denne tilnærmingen debattert. Innlegget er et forsøk på
å belyse noen miljømessige paradokser og rene tilbakeslag som
følger av det ensidige fokuset på kWh/kvm som suksesskriterium
for bygninger, og stiller kritiske spørsmål rundt utviklingen av vår
nye byggeskikk.
De argumenterer for at passivhus ikke er riktig svar på klimautfordringene, og at de også medfører en lite robust byggeskikk. De trekker frem de mange små, og virkelig passive tiltak,
som blant annet arealeffektivitet og lang levetid, klimatilpasning
og naturlig ventilasjon, som tiltak for å komme ned på en lavere
samlet miljøbelastning for byggebransjen.13
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Gjenbruk og rehabilitering

Illustrasjon: Anne Sigrid Nordby. 2010

Klima

Laftet bygg med naturlig ventilasjon, koblede vinduer med 2-lags
glass og vedfyring med kakkelovn.

Passivhus med balansert mekanisk ventilasjon, dampsperre i vegg
og tak, høy isolasjon med mineralull og polystyrenprodukter,
vinduer av aluminium og PVC med energibelegg og argongass.
Oppvarming med luft-til-luftvarmepumpe.

Består i hovedsak av lokale materialer som tre,
torv, o.l. som har lave klimagassutslipp, og hvis
man regner med at treet lagrer karbon mens
det lever blir regnskapet enda bedre. Vedovnen
bruker en lokal fornybar energikilde, og vil, hvis
den er en kakkelovn, gi lave utslipp og være
svært energieffektiv.

Består av materialer med høye klimagassutslipp;
polystyren, aluminium og PVC. Plastmaterialene er oljeprodukter, og har begrenset levetid.
Oppvarming med varmepumpe krever elektrisitet, selv om det reduserer energibehovet med to
tredjedeler. Hvor lenge det balanserte mekaniske
anlegget har den anslåtte virkningsgraden er
også usikkert.

13

26

Miller og Nordby. ”Miljøparadokser i byggebransjen”, 34.
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3
DOKUMENTASJON OG ANALYSE
Den påfølgende fase inneholder fysiske undersøkelser av Møllstunet, som er et klyngetun beliggende på Nord-Vestkysten i
Norge. Fokus på tunets topologi, typologi og tektonikk gjennom
oppmåling på stedet, fotoregistreringer og håndskisser.

28
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3.1

Geiranger
Topologi
Geiranger er en bygd i Stranda kommune, Møre og Romsdal.
Den ligger omkring den ca. 16 kilometer lange Geirangerfjorden,
som er den innerste, sørøstlige armen av Storfjorden. Bygden er
en populær turistdestinasjon med over 900 000 besøkende hvert
år, og 230 fastboende.14 Høysesongen er preget av cruiseturisme
med korte stopp og lite kontakt mellom de tilreisende og lokalsamfunnet. Geirangerfjorden ble sammen med Nærøyfjorden i
2005 skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Det er de store
geologiske verneverdiene og det slående vakre landskapet som er
begrunnelsen for vedtaket.

Geiranger

14

Store norske leksikon online. s.v. ”geiranger”.
Foto venstre side: Flydalsjuvet, Geiranger.

Geirangerfjorden sett fra Meråk. Eget foto fra studietur i februar 2022.

X111

30

31

Møllsætrane

Møllstunet

Naust

Vinsåshornet
1343 moh.

Smånipene
1175 moh.
Dalsnibba
1470 moh.

Møllsætrane
640 moh.

Møllstunet
194 moh.
Grande
6 moh.

Geiranger sentrum

Geiranger
sentrum

Landskapssnitt og situasjonsplan som viser gårdens plassering i terrrenget og forholdet til fjorden, fjellet og bygden.
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3.2

Møllstunet
Typologi
Møllstunet i Geiranger er et bygnings- og kulturhistorisk godt
eksempel på et tettbygd klyngetun i et bratt vestlandslandskap.
Bygningene er fra midten av 1700-tallet og frem til 1905, og det
forteller om landbruk, byggeskikk og landskap i tiden før industrialiseringen av landbruket.
Gården er organisert fra fjord til fjell, med naust (båthus)
ved fjorden, gård i fjellsiden og setrer på fjellet. På seteren er det
kun steinmurer etter seterdriften igjen, da bygningene ble knust
av trykket fra et snøskred i 1977. Tunet består i dag av elleve bygninger, men har tidligere hatt opp til 43. Det ble delt inn i tre bruk
på 1780-tallet, og har til den dag i dag den samme oppdelingen
(se oppdeling på situasjonskart side 36). De tre brukene består
hovedsakelig av et hovedhus (bolighus), et stabbur (matlagring)
og en løe (låve). Gården hadde hest, storfe, geiter og sauer, og det
ble dyrket havre og bygg og frukt som plommer, pærer og mange
sorter epler.15
Vårt fokus i registreringsprosessen har vært det første bruket,
Utigard, da det er en god representant for et ledd av klyngetunet.
Samtlige bygninger på tunet ble fredet i 2017, bortsett fra garasjen som kom til på midten av 1900-tallet.16

Møllstunet

Riksantikvaren, ”Dokumentasjonsvedlegg for freding av Mølltunet.”
Riksantivaren, ”Mølltunet - vedtak om freding.”

X1V

Foto høyre og venstre side: Dronebilder av Møllstunet, Geiranger. 2021.

15
16
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Møllsætrane

Seterhus (ca. 1850)
Gr. flate ca. 28 m2 og 35 m2

Stabbur (ca. 1800)
Gr. flate 52 m2

Stovehus (1870)
Gr. flate 102 m2
Masstove (ca. 1800) Nystove/bud (ca. 1800)
Gr. flate 18 m2
Gr. flate 52 m2

Stabbur (1861)
Gr. flate 33 m2

Røykstove (1725)
Gr. flate 56 m2
Stovehus (1815)
Gr. flate 65 m2

Løe (1890)
Gr. flate 157 m2

Garasje (ca. 1950)
Gr. flate ca. 25 m2
UTIGARD
BØTEL
Løe (1866)
Gr. flate 102 m2

Løe (1905)
Gr. flate 121 m2

Møllstunet

Naust/båthus (ca. 1800)
Gr. flate ca. 20 m2

Utigard (grønn): 458 mål (16 jordlapper/teiger)
Bøtel (oransje): 238 mål (25 jordlapper/teiger)
Framigard (rød): 425 mål (19 jordlapper/teiger)

Naust

Møllstunet totalt:
1121 mål = 110 210 m2 (60 teiger)
Situasjonsplan venstre side viser gårdens samlede tomtegrense i grå farge. Ulik skraveringsfarge viser oppdelingen til de tre brukene.
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FRAMIGARD

3.3

Tradisjonelle materialer
Tektonikk
Never er sammen med tre blant de eldste materialene vi finner
brukt til tekking av tak. Nevertak med torv var billig, tett og holdbart med god isolasjonsevne.
Trevirke benyttet til bygningsbruk var nesten utelukkende
gran og furu, men lokal tilgang på tømmer avgjorde valg av treslag. Furu med mest mulig malme (kjerneved) ble foretrukket, og
stokkene skulle være vinterhogd og helst få tørke gjennom flere
år før de ble telgjet til riktig form.17
Stein ble brukt til grunnmurer og rydningsmurer, og som
oftest benyttet man den steinen som var for hånden. Man brukte
naturstein, enten harde steintyper (granitt, gneis, kvartsitt,
gabbro, larvikitt og anortositt) eller myke steintyper (kalkstein,
marmor, kleberstein, serpentinitt og sandstein).18
Bindemiddel som leire ble i hovedsak brukt i en del kistemurer og massivmurer av naturstein. Kalk i mørtel var tidligere det
mest brukte bindemidlet, da det er relativt fleksibelt.

Tradisjonelle materialer

17

Stenby, ”Lafting - kunsten å bygge hus i tømmer.” (2021).

18

SINTEF Byggforsk, ”Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer.” (2006).

Foto av laftet stove og nystove/bud ved Framigard på Møllstunet. Torvtak, steinmur og svalgang.
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3.4

Laftekonstruksjon
Tektonikk

Laftekonstruksjonen består av tømmerstokker lagt oppå hverandre og felt sammen i hjørnene. Mellom stokkene brukes mose
som tetting. For å hindre at stokkene vrir seg eller glir ut, brukes
dømlinger, som er trenagler drevet ned i hull i stokken under og
over. Behov for avstivning er det også ved åpninger i lafteveggen,
slik som ved vinduer og dører.
Takkonstruksjonen på laftehus kan være utført på flere måter.
Det kan være åstak, enten bare med mønsås eller med flere åser,
en kombinasjon av åstak og sperretak, ulike former for sperretakskonstruksjoner, ofte med en form for knebukk, hanebjelke
eller takstol med undergurt. Vekten fra taket bidrar til å presse
laftestokkene sammen og sikre god tetthet.
Fundamenteringsmetoden for laftehus varierer, og mange
eldre laftehus har en enkel steinsetting, med store flate steiner
som fordeler vekten fra syllstokken. Det var også vanlig å legge
punktfundamentering, altså store stein gravd ned til frostfri dybde under alle lafteknutene.19

Laftekonstruksjon

19

DIBK og Riksantikvaren, ”Laftehus. Konstruksjon og kjennetegn.” (2021).

Foto av laftet stabbur ved Utigard på Møllstunet.
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3.5

Grindkonstruksjon
Tektonikk
Grindbygg er en type stavbyggingsform, som består av et skjelett
av tømmerstokker med vegger av tynne bord. Stavverk er den
eldste byggeteknikken i tre, og en fellesbetegnelse for skjelettkonstruksjoner med staver som integrert bygningsdel. I Vest-Norge
er det en tradisjonell byggeform, da den er materialbesparende og
egnet til å konstruere store åpne rom.20
Stavene settes i all hovedsak rett på bakken, på flate steiner
eller på grunnmur, uten å bruke bunnsvill. Det er karakteristisk hvordan de tre bygningsdelene stav, bete og stavlegje er felt
sammen på, hvor staven er øverst splittet i to stavøyrer som griper
om beteenden og fortsetter videre opp og danner anlegg og støtte
for stavlegjen. Beten ligger symmetrisk, altså midt i staven, mens
stavlegjen blir liggende asymmetrisk, altså litt til siden for staven.
Grindene stilles opp etter hverandre i husets lengderetning,
gjerne med 4-5 meters mellomrom, for deretter å bindes sammen
øverst i husets lengderetning med en drager som kalles stavlegje.
Sperrene i takkonstruksjonen føres ned på stavlegjene, og ligger
med en takt på ca. 80 cm, som løper uavhengig av hovedtakten i
grindverket.21

Grindkonstruksjon

20

Store norske leksikon online. s.v. ”stavverk”.

21

Schelderup, ”Grindbygde hus i Vest-Norge”.

Foto av løe ved Utigard på Møllstunet. Grindkonstruksjon med stående låvepanel som kledning.
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4
KUNSTNERISK FORSLAGSSTILLELSE
Den kunstneriske forslagsstillelsen springer ut av et program som
forbedrer den eksisterende situasjonen for gården, og som gir
stedet tilbake sin puls. De første vitenskapelige disiplinene danner
grunnlag for formuleringen av en verdisetting av anlegget, og
restaureringsholdningen utformes på bakgrunn av dette, og vil
legge føringer for om- og nybygging. Prosjektet presiseres, så de
innledende intensjonene og senere erfaringer harmonerer med
hverandre. Det arbeides med tegning, modellbygging, visualisering og tekst for å formidle det endelige prosjektet.
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4.1

Verdisetting
Møllstunet med tilhørende naust og seter
Indre
De bærende bevaringsverdiene knytter seg i det indre til de
originale planløsningene, som forteller om den tradisjonelle
bruken av stedet. De knytter seg også til den tradisjonelle
materialeholdningen, med bl.a. treverk, stein og linolje, og
de tradisjonelle byggeteknikkene, som laft med åre og ljore i
taket og grue. Til sist knytter de bærende bevaringsverdiene
i bygningenes indre seg til de godt bevarte bygningsdelene,
som vinduer, dører, kroting (tradisjonell maleteknikk på
vegg) og ljorekasser i taket.
Ytre

Helhet
De bærende bevaringsverdiene i tunets helhet knytter seg til
koblingen fra fjord til fjell, hvor jorden dyrkes, og havet og
fjellet høstes. De knytter seg også til bygningenes tilpasning
til terrenget og klimaet, som kommer til uttrykk i det terrasserte landskapet, hvor steinmurer skaper uterom, og kløyvde
laftestokker vitner om tradisjonell Vestlandsk byggesikk.
De knytter seg også til den naturlige materialholdningen og
de tradisjonelle byggeteknikkene, som skaper et historisk
bilde av hvordan jordbruket så ut i førindustriell tid. Til sist
knytter de bærende bevaringsverdiene i tunets helhet seg
til de arkitektoniske og historiske lagene som man kan se i
bygningene og i landskapet.

Foto av elementer på Møllstunet. Laftevegg hvor åpning er lukket, stabburfasade hvor elektrisiteteten har satt sitt preg og steinmurer.
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Verdisetting

De bærende bevaringsverdiene i det ytre knytter seg til
klyngetunets struktur, med to- og treetasjes bygninger
plassert tett, og smale gateløp som oppstår i mellomrommene. De knytter seg også til den funksjonsbaserte byggeteknikken, med ulike konstruksjoner basert på bruken. Dette
kommer til uttrykk som solid laftekonstruksjon for mennesker og dyr, og materialbesparende grindkonstruksjon for
oppbevaring og tørking av høy. De knytter seg også til den
funksjonsbaserte plasseringen i terrenget, hvor bolighusene
og stabburene er plassert øverst, mens løene med dyrene
er plassert nederst. Til sist knytter de bærende bevaringsverdiene seg i det ytre til det tradisjonelle uttrykket, som er
godt bevart og restaurert, som gir bygningene et autentisk
uttrykk.

4.2

Program
Møllstunet med tilhørende naust og seter
Gården organiseres som en økolandsby med fastboende og besøkende, på seteren vil det være sesongbasert turisme med vandrerhytter og naustene ved fjorden bevares i eksisterende stand for å
huse båter.

Program

DNT-hytter

Økolandsby

XV

Stongfjorden, Norge. 1910.

Båthus
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4.3

Restaureringsholdning
Møllstunet med tilhørende naust
Restaureringsholdningen vår for Møllstunet er formulert på
bakgrunn av Nicolai Bo Andersens teori om subtraksjon, rekonstruksjon, reparasjon, omformasjon og addisjon i prioritert rekkefølge.22 Vi forholder oss skånsomt til gårdstunet og naustene, da
tunet er fredet og godt bevart.
Subtraksjon
Garasjen fjernes, da vi ikke tillegger denne høy verdi. Den er
kommet til etter 1905, og er ikke konstruert med tradisjonelle byggeteknikker, og er dermed ikke med på å formidle det
historiske klyngetunet slik som de andre bygningene.
Reparasjon
Historiske enkeltelementer repareres fremfor å bli utskiftet,
om de er av tradisjonell byggeskikk. Alle reparasjoner bør
utføres varsomt med følsomhet og respekt for bygningene.
Utskiftede deler skal erstattes med materialer av tilsvarende
eller bedre kvalitet enn de originale.

Omformasjon
For å tilrettelegge for ny bruk av anlegget, gjennomføres
endringer på bygningsdeler som ikke er tillagt særlig arkitektonisk verdi. Endringer må underordne seg den historiske bygningen, og vil foregå i interiørene.
Addisjon
Et utendørs amfi etableres og erstatter garasjen, for å skape
en felles hage for beboere og besøkende. Denne utføres i
naturstein, for å videreføre den naturlige og historiske materialholdningen.
DAGENS SITUASJON
Private bygninger, med en liten snuplass
for biler i senter.

NY SITUASJON
Bygninger åpne for besøkende, fjerne garasje.
Etablere utendørs amfi for fastboende og besøkende.

22

50

Andersen, ”Arkitekturens transformation - fem metoder”, 72-87.
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Restaureringsholdning Møllstunet

Rekonstruktion
Da vi har verdisatt den naturlige materialholdningen og de
tradisjonelle byggeteknikkene høyt, ønsker vi å rekonstruere
elementer som torvtak (der det nå er andre materialer som
blikk) når takene skal utskiftes, for å tilbakeføre det tradisjonelle uttrykket på tunet.

4.4

Møllstunet Økolandby

Møllstunet er fredet og godt bevart, og vi forholder oss derfor
overordnet og diagrammatisk til det. Programmeringen blir gjort
på bakgrunn av et ønske om å skape et bæredyktig samfunn i
landlige omgivelser, som respekterer naturen. Det vil gi mulighet
for å tiltrekke nye aktører, og dermed sikre de bevaringsverdige
strukturene og kulturmiljøet gjennom bruk.
De nye brukerne vil inngå i et økosamfunn, som integrerer
et godt sosialt miljø med en lite ressurskrevende livsstil.23 Det vil
være rundt 10 fastboende, i ulik alder og livssituasjon, og plass
til fire overnattende gjester. Tunet vil huse folk som driver med
tradisjonelle gårdsfunksjoner med dyrehold og korndyrking, og
nåtidige funksjoner som kontorjobb, skole og barnehage. Naustene ved fjorden bevares i eksisterende stand, og brukes for å huse
båter. Dette skal gi fiskemuligheter for de fastboende på gården, i
tillegg til vannaktiviteter for besøkende hele året.

B

A

Ny situasjonsplan 2.etasje 1:500 (tegnet i 1:100)

Program

Ny situasjonsplan 1.etasje 1:500 (tegnet i 1:100)

Møllstunet Økolandsby

Rastestue
Bolig

Gjestekjøkken

Bolig

Dyrehold,
toalett

Ny situasjonsplan kjeller 1:500 (tegnet i 1:100)

C
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Bolig

Kontor

Frukt, korn, høy

23

Miller og Torp, ”10 Økolandsbyer på 10 år i Norge”.
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Gjester
overnatting

Verksted

Funksjoner bygninger på tunet

B

A

C

4.4

Møllstunet Økolandby

Møllstunet Økolandsby

Snitt A:A
Gjennom stabbur og løe
1:200 (tegnet i 1:50)

Snitt C:C
Nytt situasjonssnitt
1:500 (tegnet i 1:100)

Snitt B:B
Gjennom stovehus og løe
1:200 (tegnet i 1:50)
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4.5

Restaureringsholdning / Nybyggingsstrategi
Møllsætrane
På seteren er det kun steinmurer etter seterdriften igjen, og
det åpner opp for en fri tilnærming. Vi har jobbet med kritisk
regionalisme, og basert strategien på de empiriske undersøkelsene. Målet har vært å skape bæredyktig arkitektur forankret i sitt
sted, uten at det blir nostalgisk og tilbakeskuende. Det skal være
arkitektur som viser hva de lokale og tradisjonelle materialene og
byggeskikkene fortsatt kan i 2022.

HOVEDFORM
Gavlmotiv
Skala

Restaureringsholdning Møllsætrane

ETTROMS SETERHUS
Bevare eksisterende grunnmurer
Liten skala

SAMLINGSPUNKT
Åre og ljore i taket

TIDLIGERE SITUASJON
(Da det var seterdrift, før 1979).
Vestvendt gavl, vender mot fjord.

NY SITUASJON
Felleshus vender mot offentlig sti.
Sovehus vender mot fjell.
Grader av privathet.

VESTLANDSKE TRADISJONER
Steinhus og trehus

MATERIALER
Tre, stein, glass

DYREHOLD
Gammelnorsk spælsau
56
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4.6

Møllsætrane Turhytter

XV1

På seteren prosjekteres det nye turhytter for Den Norske Turistforening (DNT), etter spor fra tidligere seterhus. Dette for å
legge til rette for turisme i fjellet, slik at Møllsætrane og fjellene
rundt enklere kan oppleves av besøkende. Hyttene vil være åpne
i sommerhalvåret, og være tilgjengelig for både overnattende- og
dagsgjester.
Fjellet har alltid vært en velbrukt og rik ressurs for det norske
folk, og i 1868 ble Den Norske Turistforening stiftet, som tilrettela for turgåing i fjellet. Organisasjonen er i dag Norges største
friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer.24
Hyttene på Møllssætrane skal være selvbetjente, og låst
med DNTs standardnøkkel. Det er åtte soveplasser fordelt på to
sovehytter, og en overnatting koster 300 kroner for medlemmer
og 500 kr for ikke-medlemmer. Hyttene er små i størrelsen (Ca.
35 m2), og er utstyrt med senger og dyner, kokemuligheter med
kjeler, dekketøy og ved. I felleshytten finnes det et matvarelager i
kjelleren med middagsretter, brød og pålegg, som kan kjøpes på
stedet.
Det vil være dyrehold på seteren, som en videreføring av den
tradisjonelle seterdriften i sommerhalvåret. Dyrene på seteren
skal være gammelnorsk spælsau, da den er hardfør og en utmerket landskapspleier. Den er enkel å holde, da den lammer uten
behov for hjelp og røyter ulla.25

XV11

Gammelnorsk sau.

”Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se,
hva der er stort og vakkert i vort land”
- Thomas Heftye, DNTs stifter
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24
25

Dnt, ”DNTs historie.”
Nibio, ”Gammelnorsk sau.”
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Møllssætrane Turhytter

Hardangervidda, mellom Sandhaug og Rauhelleren.

Program

FELLESHYTTE

Møllsætrane Turhytter
Hovedtrekk basert på empiriske undersøkelser

Stein langs mønet. For å
holde torven på plass.
Skorstein.
FELLESHYTTE

SOVEHYTTE

GRINDHYTTE

Torv 2 lag (15 cm)
Torvvol

FASADEUTTRYKK

Åpent

Lukket

Åpent

ÅPNING I TAK

Skorstein

Takvindu

Åre

Undertak av bjørkenever /
bark (6-15 lag)

Bordtak / tro

Laftekasse

SAMLINGSPUNKT

Spisebord med peis

Laftekasse

Bålplass

Gulvbord på bjelkelag

Grunnmur i naturstein

60

LYSINNSLIPP

Vinduer samtlige vegger

Vindu mot fjellside

61

Åpent samtlige vegger

Møllssætrane Turhytter

Taksperrer med åser

D

Møllsætrane Turhytter

Snitt D:D Nye forhold
1:500 (tegnet i 1:50)

Felleshytte

Sovehytte

Sovehytte

Grindhytte
Toalett
Snitt D:D Eksisterende forhold (2022)
1:500 (tegnet i 1:50)

Løe

D

Dyreinnhegning

Situasjonsplan
Nye forhold
1:500 (tegnet i 1:50)
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Snitt D:D Tidligere forhold (før 1977)
1:500 (tegnet i 1:50)
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Det sku bo folk i husan
Tekst: Ole H. Bremnes, melodi: Ola Bremnes
Pipa på hustaket ho e på raus,
en stein ligg i graset og sleng.
Torvhallet sprengt sæ,
jernan e laus,
tel års så vil torvtaket heng.
Det sku bo folk i husan.
Husan e som folk.
Folk treng hus
og hus treng folk
i aill si ti.
Et vindu på sørveggen sleppte inn sola.
Nu e det åpent førr regn.
Når vøta kjem inn
vil det snart komme floa
av råte og mått ifra næraste eng.
Det sku bo folk i husan.
Husan e som folk.
Folk treng hus
og hus treng folk
i aill si ti.
Døra mot nord ho e skeiv i karmen.
Sylla punn bislaget tærtes bort.
Ingen går inn førr å komme i varmen.
I dørlause hus man kjølne fort.
Det sku bo folk i husan.
Husan e som folk.
Folk treng hus
og hus treng folk
i aill si ti.
Grunnmurn e sprukken – held ikkje stangen.
Tela har hevve han opp og ned.
Et stormkast blir tel begravelsessangen
når heile huset går bort – i fred.
Det sku bo folk i husan.
Husan e som folk.
Folk treng hus
og hus treng folk
i aill si ti.
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