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GÅRDSBEGYGGELSEN PÅ KARMØY 
DE SISTE 100 ÅR 

l INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn 

Av: Stein]. Helgeland 

Hvor mye av vårt livsløp er preget av det bygningsmiljøet vi tilbringer tida i? 
Dette er et viktig og stadig mer aktuelt spørsmål. Kan vi gjennom planlegging og 
formgiving påvirke livet i og mellom husene? Utvilsomt kan vi det. Det er derfor 
viktig å skaffe oss kunnskaper om dette og vurdere det som planlegges og byg
ges ut fra disse. En kan spørre seg hvordan vi skal bygge for positivt å påvirke 
miljøet. Det kan lett bli en umulig diskusjon om stygt og pent, syns og ikke syns 
osv. For om mulig å få et utgangspunkt i debatten er det av vesentlig betydning 
å få fastlagt den lokale byggeskikk slik den har utviklet seg opp til i dag. Byg
geskikken bidrar til stedets egenart, og er i så måte med og danner et fundament 
for den enkeltes stedsidentitet. Det er derfor ikke likegyldig hvordan vi former 
våre omgivelser, det være seg bygninger eller landskap. 

At studier av byggeskikken utføres og legges til grunn ved planlegging og 
bygging blir stadig viktigere etter som utviklingen på alle områder synes å gå for
tere og fortere. Vi står dermed i fare for å forandre byggeskikken til det ugjen
kjennelige med de følger det vil ha for egenart og stedsidentitet. 

Det er ut fra slike forutsetninger denne avhandlingen er skrevet, og det er spe
sielt landsbygda og gårdsbebyggelsen jeg har villet ta for meg. 

1.2 Registreringsmåte 
Avhandlingen bygger på en registrering av byggeskikken innen landbruket på 

Karmøy. Det er i utvelgelsen av objekter spesielt lagt vekt på de siste 100 år. 
I utgangspunktet ble det tatt ut 10 tun innen hver av periodene: 
Før 1900 
1900- 1920 
1920 - 1940 
1940 - 1960 
1960 - 1984 

Totalt 50 tun. Arealmessig ble det satt en nedre grense ved 5 da, og ingen øvre 
grense. 

o 
2 lANDSBYGDA PA 1800-TAII.ET 

Det visuelle bildet av landsbygda avhenger av to forhold. På den ene sida det 
opprinnelige, naturgitte, og på den andre sida de menneskeskapte tingene. 
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2.1 Landskapsbildet for 100 år siden 
Gjennom utskiftningskartene som for en stor del ble tatt opp ut gjennom siste 

halvdel av forrige århundre, kan en få en god oversikt over situasjonen på den tid. 
Fig. 1 viser ett område på øya rundt slutten av århundre med hensyn på antall 

hus og plassering. Dessuten er hovedveger og grenser mellom gårdsnummer tatt 
med. Dette kan sammenholdes med fig.2 som er det samme område slik det er i 
dag. Hovedvegene følger omtrent den samme traseen som før. Ellers er det selv
sagt stor forskjell, først og fremst i antall hus. Det som interesserer mest i denne 
sammenheng er imidlertid plasseringen og tunutformingen. 

Ved å studere disse og andre eksempler, ser en at det var et klarere skille mel
lom tettsted og landsbygd på den tid kartene ble tatt opp. Det finnes bare får 
enkelthus eller hus som ikke er en del av et klyngetun. De fleste frittliggende hus 
er uthus. Disse kan ha vært uteløer, staurhus, torvhus, kverner o.l .  som jo natur
lig hørte til i utmarka. Hele tida har en med gardsbebyggelse å gjøre. Dette er 
annerledes i dag, der det innimellom ligger frittliggende bolighus, bensinstasjo
ner, industribygg osv. Disse er selvstendige elementer, løsrevet og uten kontakt 
med den opprinnelige gårdsbebyggelsen. 

Det som har skjedd er at klyngetuna som er så tydelige på utskiftingskartene, 
er blitt utflytta. Nå ligger i stedet hvert enkelt tun som selvstendige enheter 
spredt rundt i landskapet. 

Det er stort sprang fra et sentralt klyngetun til den spredte bebyggelsen en fin
ner i dag, men dette har altså skjedd i løpet av knappe 100 år. En har mistet den 
klare delingen mellom tettsted og landsbygd. Eller sagt med andre ord, skille 
mellom by og land. 

Dette har foregått på to nivåer som en kan kalle den store og den lille måle
stokken. I den store målestokken der en ser landsbygda som helhet, er det eta
bleringen av typiske tettstedfunksjoner som boligområder, industri, forretnings
bygg osv. som kanskje ster�est bryter ned skillet mellom by og land. 

I den lille målestokken er det først og fremst utflyttingen av klyngetuna som er 
iøynefallende. Også dette er med på å gi et urbant bilde av landsbygda. 

2.1.2 Gardstrukturen på slutten av 1800-tallet 
Før utskiftingen i slutten av forrige århundre forekom det også mange enkelt

gårder eller gårder med all sin jord samlet i ett stykke. Det kan en se av utskif
tingskartene. Men spesielt på Vestlandet var sameie utbredt. 

Eksempler på hvordan dette kunne arte seg på Karmøy er vist i fig.3 og 4. Det 
er bare deler av innmarka på den tid kartene ble tatt opp, som er vist. 

Per Vabø sier det slik: 
"Spreidd rundt garden låg jorda som eit lappeteppe av teiger av ulik breidde 

og storleik. Ut frå eit krav om lik fordeling skulle kvar eigar ha like mykje av den 
gode som den dårlige jorda., like mykje av den nære som den avsidesliggjande. 
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Fig. l Veger og bebyggelse på gnr. 127 Nedre 
Hauge, 128 Øvre Hauge, 129 Stange, 130 
Vikingstad, 131 Torvastad, 138 Håland og 139 
Hausken. Tegnet på grunnlag av utskiftings
kartene (127-1894, 128-1911, 129-1891, 130-
1886, 131-1897, 138-1892, 139 1892). 

o 100 200 llO �eo soo 600 

HETER 

' ' 
'•, '•, 

130 
....... 

............ 
'•. 

� m 
' ·--

.. 

- .............. 
' 

'' 

127 

129 ,/ 
' 

' 
' 

, 

, _
, ,

' 

, ' 

/ 1Z8 

' 
' 

' 

' 
' 

' 

109 



1 10 GÅRDSBEBYGGELSEN PÅ KARMØY DE SISTE 100 ÅR 

Fig. 2. Veger og bebyggelse i samme 
området som fig. 1, tegnet på grnnnlag 
av økonomisk kartverk (1964). 
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Fig. 3 Gnr. 83 Skeie før utskiftingen i 1884. Fylte bygninger er uthus, runde er jord
kjellere. Stiplede og heltrukne linjer er eiendomsgrenser før og etter utskiftingen. 

Jorda var derfor delt i bitar som gjerne ikkje var meir enn eit par meter breie. Eit 
rettferdssystem førd ut i det absurde." 

]eg skal ikke gå noe nærmere inn på dette, bare understreke at ved siden av 
de teigdelte gårdene har det alltid eksistert andre grensedelte gårder. Dvs. at går
den ble delt i to eller flere like store sammenhengende deler. Derfor vil en alltid 
kunne finne enkelttun som ligger for seg selv, i motsetning til klyngetunet som 
en gjerne hadde på de teigdelte gårdene. 

Imidlertid hadde dette innvirkning på landskapet. I dag består landsbygda, 
eller i alle fall landskapet i nærheten av tunet, av dyrka mark og bare små flekker 
av udyrka jord eller utmark innimellom. I slutten av forrige århundre må det ha 
vært omtrent omvendt. Beiter og utmark var dominerende. Den dyrka jorda lå 
som små lapper innimellom, der det var lettest å dyrke opp. Teigblandingen var 
med på å forsterke dette. Hver teig lå adskilt fra den neste, og jo mer oppdelt det 
var, jo finere ble dette lappeteppet som de små åkerflekkene utgjorde. 

Ut fra boniteringstall og markslagsgrensene som er inntegnet på utskiftingskar
tene kan en finne ut hvor mye som var dyrka og hva som var beiter. Det meste 
av åkerarealet lå i nærheten av tunet. Det er vel mye mulig at det er nettopp der
for tunet ble lagt der. 
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Fig. 4 Samme garden som.fig.3 og situasjonen i dag. (Økonomisk kartverk 1964) 

I alle fall skal en være klar over forskjellen mellom dyrka og udyrka arealer da 
og nå. I tillegg førte den utstrakte beitingen til at det fantes svært lite eller ingen 
busker og trær. 

Sett i stor målestokk, og satt litt på spissen, lå tunet med innmarka omkring 
som lysere øyer blant knauser og stein med lyngmark og myrer innimellom. I 
dag er bildet omvendt. 

2.1.3 Plassering av bygningene i landskapet 
Lengdeaksen plassert NV -SØ finner en på Karmøy når det gjelder de mest 

vindutsatte strøk, altså nord-, vest- og sørsida av øya .  Hovedvindretningene er 
her nordvest, sør og sørøst. I disse områdene er dette tydelig hovedretningen for 
husene. Dette er ikke så framtredene der det ikke er så værhardt. Bare en kom
mer litt lenger inn fra sjøen ser en at retningen varierer mer. På østsida av øya 
der det er mer kupert og mye mindre vindutsatt, er det eksempler på plassering i 
alle retninger. Allikevel er nok også her en N-S orientering det mest vanlige. 

I tillegg til vind og solinnfall kan orienteringen være bestemt ut fra f.eks. veger 
og terreng. Spesielt terrenget eller landskapet synes å være retningsbestemmende. 
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2.1.4 Sammenfatning- Landskapsbildet på Karmøy rundt slutten 
av forrige århundre 

1 1 3  

I den store målestokken finner en at det var et klart skille mellom by og land. 
Landsbygda besto stort sett av gårdsbebyggelse, klart definert i enkelttun eller 
klyngetun. I forhold til i dag var det færre tun. 

Landskapet var langt mindre oppdyrka og besto vesentlig av beiter og utmark. 
Det som var fulldyrka var små åkerlapper nærmest husene. I tillegg var det lite 
høg vegetasjon. 

I den lille målestokken, innenfor selve tunet, synes det å ha vært en utvikling 
mot færre, men større hus. Dette var en utvikling som allerede hadde pågått en 
god stund. Enhetsbygningen var på dette tidspunkt enerådende. Bygningsplasse
ringen synes å være bestemt først og fremst ut fra hovedvindretninger, men også 
ut fra terreng og utsikt. 

Sammen med annen materialbruk og bygningsteknikk ga dette et visuelt bilde 
av landsbygda som er vesensforskjellig fra det en finner i dag. 

Professor ].Z-M. Kieland som sammen med fotograf A.B.Wilse sommeren 1913 
drog over Karmøy, skildrer Karmøy slik: "Den sydlige del av Karmøy virker som 
en sammenhængende landsby med smaa pyntelige stuehus med beskjedne 
uthusbygninger og høie runde græsklædte potetskjældere. Mens baksiden av dis
se gaardsklynger er graa og veirslitte , smiler de hvitmalede fremsider mot solen. 
Gaardsbrukene er her smaa, den største indtægt henter man seg fra havet, derfor 
spiller de beskyttede havne med lune bugter for nøst og baater en meget stor 
rolle, og gir store dele av kysten sit præg." 

Sammenlignet med det en finner i dag er det altså en forandring enten en ser 
det i stor eller liten målestokk. 

2.2 Jordskiftet og konsekvensene av det 
Hovedargumentet for utskiftingen var at teigblandingen var blitt et hinder for 

jordbrukets utvikling og framgang. Den tekniske utviklingen hadde framkalt 
behov for samling av de små teigene i større og regelmessige felter som er lette å 
komme til og å utføre arbeidet på. Bruk av bedre og større ploger, grøfting av 
jordene osv. var lettere å utføre på større sammenhengende felter. At det etter
hvert kom bedre redskap for opparbeiding og nydyrking av jord, gjorde sitt til at 
det ikke var så viktig at alle fikk sin nøyaktige tilmålte del av den allerede opp
dyrka innmarka. 

Forandringene kom selvsagt ikke over natta. På Karmøy startet utskiftingen i 
1860-åra og enda rundt 1910 var det garder med klyngetun og teigblanding. Som 
sagt kunne det dessuten ta tid før alle hadde flyttet ut av tunet. Men på sikt var 
dette en meget viktig hendelse som på mange måter åpnet for den utbyggingen 
av landsbygda som vi ser i dag. 

Oppsummeringsvis kan en si at deling av jorda har det 'alltid vært. Men før 
utskiftingen ga dette seg først og fremst utslag i selve tunet ved nybygginger og 
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delinger, altså i den lille målestokken. Også endrede driftsforhold ga seg først og 
fremst utslag her, f.eks. overgangen til enhetsbygningen. Forandringer i den lille 
målestokken har fortsatt opp til i dag etter som de tekniske driftsmessige forhold 
har utviklet seg. 

Utskiftingen førte først og fremst til endringer i den store målestokken. Dette 
var mest synbart ved at klyngetuna ble utflyttet, men også ved at det ble mulig å 
dyrke opp store sammengengende arealer der det tidligere hadde vært teigblan
ding. En fortsatt deling av gårdene også etter utskiftingen førte til flere nye tun. 
Men satt litt på spissen gjorde først og fremst delingen ned til små, ulønnsomme 
bruk det enkelt å gjennomføre en urbanisering av landsbygda. 

o 3. DRIFfSBYGNINGENE PA 1800-TAI.I.ET 
3. l. Konstruksjonssysteme 

Selv om bygningene en finner kan synes å ha store ulikheter spesielt med 
hensyn til planløsning, er de likevel i sin konstruktive oppbygging like. En kan si 

at de forskjellige planløsningene hare er variantmuligheter innenfor det samme 

konstruktive system. Konstruksjonsmessig bygger alle typene på grunnmur av 
stein med en overbygning i stavkonstruksjon (grindabygg) . Når det gjelder uthus 
generelt, har stavkonstruksjonen sterk tradisjon over hele Vestlandet. 

Lafteverk eller tømring er lite brukt. Laft eller tømra konstruksjoner ble deri
mot ofte brukt som en egen konstruksjon innenfor eller i tillegg til stavkonstruk
sjonen. 

�..----- �t)!LIC.E 
��---SIHIZ.E 

STl.\'W..,i-
'�t+--- �d�\)0 

..(#'---f-1+--- &i-TE 
*"t-- sp.v 

���� 
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_, ___ C.I!.\MJHU!l. 

Fig. 5.Skjematiskframstilling av stavkonstruksjonens oppbygging. Detalj av sammen
felling stav, bete og stavleggja (Håland). 
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Fig.6.Planløsning av stav
konstruksjonen med eventu
elle skuter som tilbygg. 

Det bærende systemet er grindene og stavlegjene (fig.S). Grindene består av 2 
staver og en bete eller slinder. I tillegg er oftest stavene og beten sammenbundet 
i hvert sitt hjørne med et skråband. I båtkonstruksjoner finner en det samme 
konstruktive leddet tilpasset av krumvokst virke, såkalte "knær" . For et distrikt 
med så nær tilknytning til sjø og båtliv som Karmøy, er det derfor bare naturlig at 
en finner det samme igjen i bygninger på land. Spesielt i sjøhus er disse vanlige. 

Grindene blir reist så mange etter hverandre som en vil ha huset langt til. De 
bindes sammen men 2 stavlegjer som sperrene i sin tur festes til. Oftest er sperre
ne skåret sammen på halv ved i toppen og det er en hanebjelke litt ned for mønet. 
Oppå sperrene ligger tre smekre åser eller rettere sagt spikerslag, en ved mønet 
og raft, og en midt på takflaten. Oppå dette ligger suet bordtak og taktekking. 

Til stavene festes horisontale spikerslag for stående kledning, eller en kombi
nasjon av horisontale og vertikale spikerslag for liggende kledning. Golvet inni 
stavkonstruksjonen består som regel av bord lagt på bjelker som spenner fra 
langvegg til langvegg. 

I tillegg til denne hovedkonstruksjonen kommer ofte skuter som tilkoplede 
elementer. 

Stavkonstruksjonen inneholder alltid låven og lagerplass for f6r. Låven utgjør 
alltid arealet mellom to grinder og har inngang på den ene eller begge langside
ne av bygget. Høyet ble lagret på den ene eller begge sider av låven, alt etter 
mellom hvilke grindpar den lå. Disse rommene til siden for låven blir kalt "tap
ter" på Karmøy (jfr høystål) (fig.6). 

Grunnmuren 
I mitt materiale står stavkonstruksjonen alltid på en grunnmur som er av tørr

murt stein. Høyden på grunnmuren varierer etter terrenget på stedet og hvilken 
plantype en har med å gjøre. Vanligvis er noe av arealet innenfor murene gjen
fylt eller består av fjell, men det kan også utnyttes til driftsformål. 
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Fig. 7. Prinsippskisse. Plan og snitt av de 3 plantypene. 

Type l: U-plan 
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Fig.8. Driftsbygning med u-plan. 
Nygård, byggeår 1898. 
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(F.eks husdyrrom, gjødselkjeller, redskapsrom o.l .) Høyden i disse kjellere kan 
variere mye og er mest avhengig av terrenget på stedet. 

3.2 Plantyper 
Ser en på det innsamlede materiale i detalj , kan en i første omgang skille ut 3 

forskjellige plantyper. Inndelingen er gjort etter hvor fjøset er blitt plassert i for
hold til stavkonstruksjonen (Fig.7). Type l, 2 og 3 er henholdsvis u-plan, fjøs i 
topt og fjøs i kjeller. 

I tillegg til disse 3 typene finner en på Karmøy eksempler på sammenbygging 
av driftsbygning og våningshus. Dette utgjør imidlertid ingen ny driftsbygningsty
pe da driftsbygningsdelen i prinsippet kan være hvilken som helst av de andre 
typene. 

Type 2: Fjøs i tapt. 

Gm!NfUN H 1tlØO 

5UITT 

Type 3: Fjøs i kjelleren 

KJELL Eln..AN 

Fig. 9 Driftsbygning med 
fjøs i kjelleren. 
Hå/and, byggeår 1895. 
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3.2.1 Gjennomgang av plantypene 
I tillegg til stavkonstruksjonen er det til den ene langsida, på begge sider av 

innkjøringen til låven, 2 utbygg, langsideskuter. Den ene av disse langsideskute
ne er alltid fjøset, den andre kan være for ved og torv eller rom for andre dyr, 
f.eks. hest. 

Langsideskutene er alltid utført i en slags bindingsverk og panelt inn som en 
fortsettelse av veggene fra stav- konstruksjonen. Dette siste gjelder også skuten 
inneholdende fjøset, men selve fjøset kan være tømret innenfor. Dette er slett 
ikke alltid tilfelle. Oftest har fjøset vegger av en slags bindingsverk med bord
kledning ute og inne, eller i beste fall en laftekonstruksjon av plank. 

Selve stavkonstruksjonen inneholder låve og lagringsplass for høy på hver 
side av denne. Innkjøringen til låven er som regel mellom fjøset og skuten, inni 
"U-en", men kan også være fra den andre sida eller fra begge sider, altså gjen
nomkjøring. 

Gjødsla lagres i kjelleren under høytopta direkte bak fjøset. Den måkes fra fjø
set gjennom luke i veggen inn mot høytopta. Kjelleren er som regel plassert over 
ei slukt eller utgravd grop i terrenget. Blir høyden i gjødselkjelleren for liten 
p.g.a .  vanskelige grunnforhold, må golvet i høytopta reises noe for å kompense
re for dette. Denne oppbyggingen på golvet i høytopta blir på Karmøy kalt 
"skukkjen". 

Fjøset står her som en selvstendig konstruksjon i den ene topta ved siden av 
låven. Det er fundamentert direkte på grunnen eller på bjelkelaget som spenner 
fra langvegg til langvegg på grunnmuren. 

Overbygget over kjellermurene er i dette tilfellet også en stavkonstruksjon 
som inneholder låve og høytopter. I tillegg kan det være skuter eller tilbygg med 
lagerfunksjoner langs noen av sidene. 

Kjelleren som inneholder fjøs og gjødselkjeller, er av tørrmurt stein og impo
nerende når det gjelder muringsteknikk og nøyaktighet i arbeidet. Fugene er 
pusset i fjøsdelen (uklart om de alltid har vært det). Fjøset inni er avdelt fra kjel
leren med en trevegg. De eksemplene jeg har sett har alltid vært panelt innven
dig på veggene. Gjødsla måkes gjennom ei luke i skilleveggen til gjødselkjelle
ren. Gjødselkjelleren er gjerne gravd noe dypere ned enn fjøsgolvet for at det 
skal være lettere å få ut gjødsla fra fjøset. 

3.2.2 Sammenbygde hus (eks fig. 10) 

Her kan en i prinsippet tenke seg driftsbygningsdelen som hvilken som helst 
av typene 1-3. Det spesielle ligger i at våningshuset er bygget sammen med 
driftsbygningen slik at en av veggene er felles. Våningshusdelen kan utgjøre en 
egen konstruksjon i forhold til driftsbygningen. Den kan også gå inn under en 
felles hovedkonstruksjon. 

Dette er en bygningstype som har gamle aner og som hadde stor utbredelse 
på Karmøy. Av utskiftningskartene går det fram at de i alle fall hadde stor utbre-
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Fig. 1 O Sammenbygd driftsbygning og våningshus. Løkjen, ukjent byggeår. 

deise på 1800-tallet. Så godt som alle kartene hadde ett eller flere av typen. På 
gnr. 29 Hemnes, som ble utskiftet i 1884, var det 6 sammenbygde hus av 1 5  
våningshus totalt. Typen kan lett begrunnes ut fra det materialbesparende i byg
gemåten ved at en eller flere vegger blir slått sammen. Den gir også mindre ved
likehold. 

3.2.3 Fellestrekk mellom typene 
De viktigste fellestrekk finner en som sagt i selve hovedkonstruksjonen. Stav

konstruksjonen går igjen som det bærende element i alle bygningene. Husene 
har stort sett enten 4 eller 5 grinder etter hverandre i lengden. (Gjelder 13  av 14 
bygninger). Bredden på grindene er vanligvis 5-6 meter, og høyden 2-3 meter. 
Vanlig størrelse på en driftsbygning er ca. 1 2  x 5,5 meter (lengde x bredde). Til 
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tross for den store fleksibiliteten i konstruksjonssystemet med hensyn til bredde, 
lengde og høyde, er det altså nokså liten forskjell mellom de oppmålte bygning
ene, spesielt når det gjelder antall grinder. 

Avstanden mellom grindene kan variere innen ett og samme bygg. Det er i og 
for seg naturlig. Låvegolvet som alltid spenner mellom 2 grinder, gjøres ikke 
breiere enn nødvendig (ca. 2-3 meter). Avstanden mellom grindene i høytoptene 
gjøres derimot så stor som mulig for å få mest mulig lagringsplass med minst 
mulig materialbruk. Men det kan være store variasjoner i avstandene mellom 
grindene i høytoptene også. Dette må komme av at konstruksjonssystemet ikke 
setter strenge krav til like avstander, og at en brukte det en hadde av trevirke 
enten det var kort eller langt. I tillegg var det stor gjenbruk av materialer slik at 
en fikk en blanding av gammelt og nytt med ulike mål. At dette er tilfelle bekref
tes av brukerne, men også av merking og sår etter flytting og tidligere bruk av 
materialene i de bærende konstruksjonene (spesielt grindene). At det var spar
somt med store dimensjoner vitner de mange salrygga bygningene om, ofte 
p .g.a. til dels sterk underdimensjonering av spesielt sperrer og åser. 

3.2.4 Detaljer 
Utvendig panel: 
Det finnes eksempler på både liggende og stående panel. Mest vanlig er tøm

mermannspanel. De som har liggende panel er oftest utført med enkelt liggende 
panel (Vestlandspanel) . 

Farger: 
Bare en av bygningene bygget før 1900 sies å ha vært hvit, alle de andre har 

vært rødmalte eller umalte. Det ser ikke ut til at det var vanlig å ha andre farger 
på f.eks. lister, vannbord eller andre detaljer. Derimot var det relativt vanlig at i 
alle fall en eller flere vegger var umalte. Når en brukte kun vannbord til kled
ning, var det billigere å bytte bord enn å male. 

Vinduer: 
Vinduer, der det finnes, ble bare brukt i fjøset. 

Takform og taktekking: 
Alle bygningene har saltak og takvinkelen varierer mellom ca. 34 - 43 grader. 

Ca. 37 grader synes å være det mest vanlige. Alle bygningene hadde opprinnelig 
teglstein på taket. Takutstikkene er generelt knappe eller mangler helt (O - 0,4 
meter). 

3.3 Sammenligning og utbredelse av typene 
Når det gjelder utbredelsen av de forskjellige typene, ser det ut til at det ble 

bygget mest av U-plantypen. De 2 andre typene har færre representanter, men er 
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Fig.l l  jordkjellere. Øverst: Nygård Nederst: Håland. 

omtrent likt representert seg imellom. Av de l O oppmålte bygningene bygget før 
1900 kan 5 sies å være av U-plantype, 2 med fjøs i kjeller og 2 med fjøs i tapt. De 
2 med fjøs i tapt er siden blitt ombygd til U-plan. 

Både oppmålingsmaterialet og samtaler med eierne bekrefter at alle typene 
har blitt bygd ut gjennom 1800-tallet, men det er tydelig at det ble bygd flere av 
U-plantypen enn de andre mot slutten av århundret, altså etter at utskiftingen var 
kommet igang 

Det er også grunn til å tro at typen med fjøs i kjeller alltid har vært mindre 
representert enn de andre typene. Dette er helt naturlig da denne typen er byg
gemessig med arbeidskrevende og setter større krav til utførelsen. Terrenget skal 
ligge til rette for en slik løsning, og det kreves store mengder stein til murene. 

3.4 Jordkjellere/ potetkjellere 

Jordkjellerne er alle av samme type, og de fleste er antagelig fra 1800-tallet. 
Ingen av eierne kan oppgi alder på kjellerne. 

J ordkjelleren brukt som potetkjeller kan selvsagt ikke være eldre enn fra da 
potetene kom til landet. Imidlertid vet en lite om dette er en bygningstype som 
var kjent før potetene kom. Det er sannsynlig at den er blitt vanlig utbredt på 
slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Jordkjelleren må ha hatt stor 
utbredelse. Flere gårder hadde mer enn en kjeller. 

Utforming: 
Alle jordkjellerne er av omtrent samme type og form. De ligger ofte i et natur

lig søkk i terrenget eller berget, men er også ofte murt opp i flatt terreng. De fles-
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Fig. 12. Generell plan og snitt av midtgangtypen. 

te er tildekket og overgrodde slik at en vanskelig kan se hele vegg- og takopp
byggingen. Alle har i alle fall innvendige vegger og tak av oppmurt stein og et 
torvlag utvendig. (fig. 11). 

Alle jordkjellerne består av bare ett rom. Golvet kan ha vært av jord, men som 
regel steinsatt eller hellelagt. Det er oftest betong nå. Det er satt opp stendere for 
å holde bindevegger og skiller som er satt opp direkte på golvet. 

Bunnen i bingene kan være sandfylte. 
Det synes som den indre veggen av stein alltid er blitt tørrmurt, men den er i 

noen tilfeller blitt fuget og kalket seinere. Selve taket har kuppelform og er opp
murt ved at steinene eller hellene er lagt fram over den underliggende steinen. 

4 Innhusene på 1800-tallet 
4.1 Våningshusene 

I motsetning til driftsbygningene der flere plantyper ble bygget samtidig, er 

--/fL _ ___ 
---

--. 

Fig. 13. Våningshus av midtgangtypen slik det kunne se ut på 1800-tallet. 
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det generelle bilde heller slik at nye plantyper (selvsagt med variasjoner), overtar 
etter gamle plantyper. Materialet viser således fra begynnelsen av århundret en 
omtrent enerådende plantype:  midtgangtypen som på slutten av århundret blir 
forlatt til fordel for sandnesplantypen som får sin store utbredelse etter århundre
skiftet, og vil bli gjennomgått senere. 

4.2 Midtgangtypen 

4.2.1 Generelt 
Fig. 12 viser den generelle planløsning, og fig. 13 hvordan huset kan ha sett 

ut. 
En når hovedinngangs-døra som ligger omtrent midt på den ene langveggen, 

via en trapp som enten står rett ut fra- eller ligger langs med langveggen. Døra 
fører inn til en midtgang som går gjennom hele husbredden, men er som regel 
avdelt i gang og kjøkken. Her er også trappa opp til lemmen eller loftet. Kjøkke
net i enden av gangen har egen inngang. På hver side av gangen ligger stuene 
som har vinduene ut mot hovedinngangssida d.v.s. framsida av huset. Alle opp
målte hus har (hadde) parvise vinduer i stuene plassert omtrent symmetrisk om 
inngangen. I alle fall i første halvdel av århundret hadde husene ingen vinduer i 
gavlene i l. etg. (det var dessuten ofte skuter her). Til sidene for kjøkkenet, bak 
stuene, ligger 2 kammers eller skuter. Vanligvis har huset 2 piper som står i kjøk
kenet eller i gangen. 

På lemmen er det et soverom mot hver av gavlene. (Soverommet blir gjerne 
kalt sal på Karmøy, f.eks. nordre og søndre sal for orienteringens skyld). 

Grunnmuren er murt av stein og oftest er bare litt av kjelleren utgravd. Gene
relt har de yngste husene av denne typen størst kjellere. Den brukes til lagring 
(potetkjeller), men også ofte som erstatning for eget eldhus. Kjelleren hadde da 
grue eller ovn. 

Ut over dette finner en varianter. Foruten at stuene og kammersene har noe 
varierende størrelse, har noen hus bare en pipe, og ei eller begge pipene kan stå 
i stuene. 

4.2.2 Konstruksjon 
Alle har tømra stuer. De eldste husene har skuter og kjøkkenet tilbygget i en 

slags reisverkkonstruksjon. Skutene ble brukt til lagring og kunne være spiskam
mers eller rett og slett torvskut. Ut over i århundret ble også disse tømra og gjort 
større. Først da ble de egentlig kammers (d.v.s. beboelsesrom, først og fremst 
soverom). Størrelsen på husene synes å være nokså lik. Et normalhus har 
omtrentlig lengde og bredde: 1 1 ,5 x 6 meter. 

I de eldste husene er takhøyden i stuene lav (2 meter under bjelkene). Bjelke
laget i himlingen (mot lemmen), er svakt dimensjonert og har stor avstand 
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(2,5x5-6" og c/c l meter). Det gir stor svikt i gulvene på lemmen. Derfor er bjel
kene buet, med overhøyde på midten. 

4.2.3 Detaljer 
Utvendig panel: 
P.g.a.  ombygginger og utskiftinger er det vanskelig å få fastlagt det eksteriør

messige. Alle husene har liggende panel, og så godt som alle har nå enkelt lig
gende panel (Vestlandspanel uten profilering). I følge eierne har alle husene all
tid vært hvitmalte, d.v.s. så lenge de kan huske eller har hørt om. 

Vinduer: 
Alle husene har hatt 2-ramsvinduer med 3 like store ruter i hver ramme. De 

var alltid plassert parvis i stuene på langveggen. Vanlig størrelse ser ut til å ha 
vært ca. : 0,8 x 1 ,0 meter (bredde x høgde). 

Takform og taktekking: 
Alle husene har saltak og var opprinnelig uten oppbygg på taket. Raftutstikket 

var lite og innkledd. Det ser heller ikke ut til at det var takutstikk over gavl, den 
ble kledd inn med 2 vannbord på gavlveggen og et dekkbord over taksteinen. 

Når det gjelder taktekking har alle husene hatt teglstein. 

Som en oppsummering av det som er funnet for 1800-tallet kan en si: 
Midtgangtypen holdt seg som plantype ut hele 1800-tallet. Forandringene en 

finner ut gjennom århundret synes først og fremt å ligge i eksteriørdetaljene. 
Romfordeling, ildsteder, inngangsforhold og vindusplassering ser ut til å være 
omtrent den samme for hovedetasjens del. Mot slutten av århundret ble kjellerne 
større (og med vinduer), samt at 2 etg. ble bedre utnyttet p.g.a. økt høyde i ytter
veggene. Helt opp mot århundreskiftet gjør påvirkningen fra sveitserstilen seg 
gjeldene med større takutstikk, og en økende utsmykkingsiver. Samtidig kom 

Fig. 14 Eldhus. Nedre Liknes (20/17) 
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nye vindustyper, taktekkingsmaterialer og paneltyper. Sveitserstilens egen plan
type, sandnesplan, introduseres i slutten av århundret. Den nye plantypen og 
overgangen til sveitserstil synes å komme tidligere i nord enn sør på øya. 

4.3. Eldhus 
Det ser ut til at eldhusa helst ble oppført med steinvegger. Disse er i alle fall 

nå for det meste fuget og har tidligere vært hvitkalket innvendig. Steinvegger var 
vel mer eller mindre påkrevd ut fra klima og den høge relative fuktigheten en 
kunne få inne i husene. 

Utforming: 
Det vanlige er at steinveggene går opp til raft . Gavl og takkonstruksjon er av 

tre , bestående av sperrer, sutak og takstein. Ett hus har pulttak (Løkjen). Inn
gangen kan være i ene gavlen eller langveggen, og ved siden av døra er det 
oftest et vindu. Ildstedet med pipe kan være lagt inntil ene gavl-veggen. Den er 
også ofte plassert frittstående i rommet, men i alle tilfeller slik at pipa kommer 
opp i mønet. Selve ildstedet er oftest nå borte, men der ser ut å ha vært jernov
ner de fleste steder. 

Eldhuset på nedre Liknes (20/17), synes å være en vanlig forekommende type. 
Det har ildstedet midt i rommet, og huset har fire 2-ramsvinduer med 3 like store 
ruter i hver ramme. Det er hvitkalket innvendig. Dette er satt opp omkring 1900 
(fig. 14) .  På Nygård er eldhuset sammenbygget med et sauehus. 

Det er i tillegg utvidet og taket er reist i seinere tid. 

o 

5. UTVIKLINGEN AV JORDBRUKET PA 1800-TAI.I.ET 

For å forstå bygningstypene som til nå er omtalt og innføringen av nye typer 
og elementer rundt og etter 1900-tallet, er det nødvendig å forstå den generelle 
utviklingen på 1800-tallet. 

Tradisjonelt sto fisket sterkt på Karmøy. Det finnes vel knapt en eldre Karm
øybu som ikke en eller annen gang har vært på sildefisket. Spesielt viktig var 
vårsildfisket. Det foregikk langs hele strekningen fra Lister til Møre. Kjerne-områ
det det meste av tida var likevel strekningen Skudesnes - Espevær. 

Sildeinnsiget synes å ha vært periodevis. Topp-perioden var årene 1844 -
1856. Seinere var det varierende fiske fram til 1869, og i 1872 forsvant silda igjen. 
Henimot 1900 kom silda igjen, og det var gode og mindre gode år opp til1950 -
60-tallet. 

Aktiviteten i sildesesongen var stor. Alle deltok, høg som lav, reder som dag
lønner. I en hektisk periode hvert år var det vanlige yrket glemt. 
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Ved siden av vårsildfisket ble det også drevet andre fiskerier uten at jeg skal 
komme mer inn på det. Men alt i alt var fiskeriene meget viktige. Bare fra Sku
desneshavn ble det i femårsperioden 1860 - 65 eksportert gjennomsnittlig 38600 
tønner pr. år. 

Jordbruk ble drevet ved siden av fiskeriene, og det er ikke til å undres over at 
det kanskje kunne stå noe skralt til med drift og uthus tatt i betraktning de rike 
fiskeriene. Allikevel var det jorda en hadde å leve av når fisket uteble. 

Selv om forholdene lå godt til rette for å drive jordbruk, valgte en altså å leve 
av fisket så lenge det var bra. 

Generelt var jordbruket på begynnelsen av 1800-tallet drevet som selvforsy
ningsjordbruk. Kjøp og salg var meget innskrenket. 

Ut over 1800-tallet ble det forandring på dette, en gikk etter hvert over til 
pengehushold og med det handelsjordbruk. Mange historikere legger vekt på 
dette som noe av det viktigste ved det hamskiftet som jordbruket gikk gjennom. 
Drift og mekanisering lå på et lavt nivå i begynnelsen av 1800-tallet, men endret 
seg ut over mot slutten av århundret. 

Det er umulig her å klarlegge alle faktorene som virket til omleggingen en fikk 
rundt århundreskiftet, men de viktigste faktorene var: 

- En ser at så lenge fiskeriene sto sterkt var det liten grunn og anledning til å 
satse på jordbruk. Først etter at de stagnerte tok det seg opp, godt hjulpet av 
andre forhold som: 

- Kunnskapen om bedre driftsmåter var tilstede. (Landbruksselskapet, amtsa-
gronomene, landbruksskolen o.s.v.) 

- Det var kommet bedre maskiner og utstyr. 
- Utskiftingen stimulerte til større innsats og satsing på jordbruket. 
- Det var avsetningsmuligheter for produktene til en økende bybefolkning. 

Avsetningen ble muliggjort gjennom fellestiltak som meieriene, men også av 
bedre kommunikasjoner (oppbygging av veinettet) . 

Det er i lys av dette en må se utviklingen og bygningene på 1800-tallet. Størst 
konsekvenser fikk det ved at nye plantyper, konstruksjoner og materialer ble 
innført like før og rundt århundreskiftet. 

6. DRIFfSBYGNINGENE FRAM TIL 1950-TAIJET 

Den nye typen som kom rundt århundreskiftet, kalles vanligvis kjørebrolåve. 
Som type ble den bygget til ut på 1950-tallet, men gjennomgikk visse endringer i 
løpet av den tida. 

6.1 Kjørebrolåven 
Fig. 15 viser driftsbygningen på Voll som er bygget i 1907. Dette er den eldste 

kjørebrolåven jeg har registrert, og den kan stå som en representant for typen. 
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Fig. 15. Kjørebrolåve, Voll, byggeår 1907. 

Fig. 16 Kjørebrolåve med 
arkoppbygg i enden av 

kjørebanen. Nedre 
Hauge (127/23). 
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Fig. 17. Øvre Hauge, byggeår 1912 

Den har kjellermurer av tørrmurt stein. I tillegg er det lannkum som er murt av 
teglstein. Det er god høgde under taket i gjødselkjelleren (ca. 2,5 meter). 

Overbygningen er i stavkonstruksjon, men grindene er blitt adskillig høgere 
og breiere (3,7 x 9,6 m). I tillegg er det åstak, d.v.s. at det bare er sperrer over 
grindene. Sperrene er tappet nedi beten, og skråbanda er festet til stavene og 
betene med bolter eller spiker. Det er 4 åser på hver takside, og en i mønet. 
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Fig. 18. Stange, byggeår 1926 
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Over dem er det suet bordtak, og taktekkingen er teglstein på den ene sida og 
skifer (lappheller) på den andre. Huset hadde opprinnelig 4 grinder men ble i 
1939 utvidet med en. 

Fjøset som ligger i det ene hjørnet av bygningen, har vegger av teglstein med 
store vinduer i. Det er innredet med en båsrekke med forbrett og krybber foran, 
og gjødselrenne bak. Bås-skillene var opprinnelig av trematerialer. 

Ut over dette er det kjørebane med innkjøring over fjøset På langveggen av 
bygningen. Den ligger som en innskutt etasje 0,7 meter over fjøshimlingen og 0,8 
meter under rafthøyde (beten). 

Dette forklarer forskjellene en finner mellom nord og sør på øya. Skillet synes 
å gå ved Kopervik eller muligens noe lenger nord. Det sammenfaller helt med 
terreng og landskap som før omtalt. 
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6.2 Utvikling av varianter 
Ut over mot 1920- og 30-tallet utvikles kjørebrolåven som type, men er i prin

sippet fortsatt som den omtalte Voll. Det blir imidlertid utviklet flere varianter alt 
etter terreng og behov. 

A: 
Fig. 17 som viser driftsbygningen på Øvre Hauge er et eksempel på den mest 

vanlige typen. Denne er bygget i 1912 og er av samme type som Voll, men fjøset 
er utvidet over hele bredden av stavkonstruksjonen.  Bygningen har dessuten 
innkjøring til kjørebanen i gavlen. Dette er en vanlig forekommende variant på 
Karmøy. 

Hvorfor den ene eller den andre løsningen ble valgt er det vanskelig å svare 
eksakt på. I den tidsperioden som blir omtalt her, kan det synes som om det 
avhenger mest av terrenget på stedet. Imidlertid skal en ikke se bort fra bruks
messige fordeler ved den ene eller den andre løsningen, og at det ble lagt for
skjellig vekt på dem fra sted til sted. Det kan også tenkes at det er avhengig av 
planlegger i de forskjellige tilfellene. 

Fig. 18 som er driftsbygningen på Stange, fra 1926, viser en meget interessant 
variant der fjøset ligger langs ene langsida av bygningen. Spesielt på Nord-Karm
øy synes denne løsningen å ha vært utbredt, men finnes over hele øya. Jeg har 
imidlertid ikke sett typen omtalt i andre distrikter. 

Med denne løsningen blir fjøset langt og smalt. Det blir imidlertid lyst, fordi 
det ikke er så dypt. Som en ser ble båsrekkene lagt på tvers av lengderetningen, 
slik at en fikk flere båsrekker, forbrett og gjødselrenner. Dette skulle en tro ville 
gi mer tungvint drift i forhold til de to andre variantene, så en kan lure på hvor
for denne løsningen ble valgt. Det har vært vanskelig å finne forklaringer på det. 

De bygningene jeg har sett med denne løsningen har alle hatt innkjøring til 
låven i gavlen. Det er mulig at fjøsplasseringen er motivert ut fra dette. Fjøsutfor
mingen gjør at høytopta blir lang og smal. I og med at kjørebanen ligger langs 
hele langsida, blir den lett å fylle. Det blir også kort transport inn i fjøset, p.g.a. 
flere dører inn til høytopta, og korte forbrett. Det samme gjelder gjødsla, kort 
transport og god fordeling i kjelleren. 

Konstruksjon og materialer: 
Stavkonstruksjonen slik vi kjenner den fra 1800-tallet, hadde allerede på de 

tidligste typene av kjørebrolåven gjennomgått en utvikling. Den hadde bl.a. 
åstak. D .v.s. at det bare var sperrer over grindene og disse var felt sammen ved 
at sperrene var tappet ned i beten. Disse hovedsperrene måtte ha større dimen
sjon enn tidligere. Vanlig er 3 x 9" eller 6 x 6" der det er skåret virke, og 20 -
30cm i diameter der det var rundstokk. Rundstokk i de bærende konstruksjonene 
synes å være nokså vanlig helt opp til midten av 1930-tallet. 

Det er rimelig å anta at åstaket kom samtidig med kjørebrolåven. Vanligvis er 
det mellom 4 og 6 åser på hver takside, og dimensjonen varierer mellom 4 x 4" 
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og 6 x 6 "  på de tidligste bygningene. Ut over på 40-tallet blir det standard med 4 
x 4 " med senteravstand rundt en meter. Dette henger sammen med asbestce
ment-platene som da ble enerådende tekkingsmateriale. 

Selve grinda (stav og bete) ble gjort breiere og høgere. Bredden ble øket til 
rundt 10 meter og høyden rundt 3 ,5-4 meter. Antall grinder og lengden av byg
ningen ble beholdt omtrent som for de gamle driftsbygningene. 

Ut over dette er sammenføyningene av de enkelte delene gjort med spiker og 
bolter. Bare i svært få tilfeller finner en tapping og bruk av trenagler, noe som 
var så godt som enerådende for de bærende konstruksjonene på 1800-tallet. 

Det er en merkbar forskjell i materialkvalitet på trematerialene. Langt flere 
materialer er skårne til eksakte dimensjoner, og det blir brukt mindre vrakbord 
og hun. 
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6.3 Ny teknikk og materialer. 1930- og 40-tallet 
Kjørebrolåven slik den allerede er omtalt holdt seg ut 30- og 40-tallet, uten å 

forandre seg mye når det gjelder planløsninger. Det er først og fremst i material
bruk og nye konstruksjonsdetaljer at det er utvikling. 

Åpne takstoler: 
Første gang jeg treffer på bygninger med åpne takstoler er på begynnelsen av 

1930-tallet. Fig. 19 som viser driftsbygningen på Kjerkebø har 2 slike på midten 
av bygningen. Denne bygningen er tegnet av fylkesagronom Norheim. Han 
brukte denne konstruksjonen allerede på de første bygningene han tegnet. ] eg 
vet ikke om han har planlagt bygninger tidligere på Karmøy enn denne fra 1933, 
men i tilfelle ville det være rart om han ikke hadde brukt denne konstruksjonen 
også da. I alle tilfeller betyr det at konstruksjonen må ha vært kjent på øya, men 
registreringene viser at den ikke var allment utbredt før et stykke ut på 40-tallet. 
Dette viser at det kan ta lang tid før nyvinninger blir tatt i bruk over alt. 

Betong: 
Betonkonstruksjoner slik vi idag definerer dem, finner jeg først på 30-tallet. 

Også her er Norheim on foregangsmann. 

6.4 Detaljer ved driftsbygningene (ca. 1900-1950) 
Utvendig panel: 
I likhet med forrige århundret, var trepanel enerådende kledning fram til 1950-

tallet. Både liggende og stående panel forekommer, men det er overvekt av lig
gende panel. 

På begynnelsen av århundret ser det ut til at profilert panel var vanlig, men 
dette er litt usikkert p.g.a. utskiftinger. I alle fall ser det ut til at uprofilert enkel 
liggende bord-kledning blir vanlig etter 1920-tallet. Der det er stående panel er 
dette alltid uten profilering og utført som tømmermannspanel. 

Generelt blir det brukt bedre materialer enn det en finner på eldre bygninger. 
Det er alltid justerte og ofte høvla materialer. 

Farger: 
Hvitt og rødt er så å si enerådende for perioden. Det ser ut som de to fargene 

var omtrent like utbredt. 
Teglsteinsfjøsene ble vanligvis pusset utvendig. Dette gav en spesiell farge i 

tillegg til det malte panelet, men vanligvis ble den pusset og malt, og da som 
regel hvit. 

Med metall- og ikke minst asbestcement-platene som etter hvert ble vanlige 
tekkematerialer, forandret også takene farger. 

I stedet for den røde teglsteinen og den matte grå skiferen, kom både nye for
mer og farger i tillegg til den spesielle overflate-strukturen. 
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Vinduer: 
En markant forskjell når det gjelder kjørebrolåven i forhold til de eldre drifts

bygningene er utviklingen fjøset har gjennomgått. Foruten det innredningsmessi
ge er de blitt mer romslige, og der er høgere under taket og de er lysere. 

Alle fjøs har store vinduer regelmessig plassert rundt på alle ytterveggene. De 
eldste vindustypene har sprosser av støpejern, men allerede i en bygning fra 
1914 finner en sprosser av betong. Disse overtar etter hvert, og ut på 30-tallet er 
de enerådende. Vinduer av støpejern eller betong er allerede i de første kjøre
brolåvene inndelt i 9 omtrent kvadratiske ruter. Fram til begynnelsen av 20-tallet 
er overkarmen oftest utført som en flat bue. Bortsett fra at denne forsvinner etter 
dette, har de overraskende likt format fra de første fra rundt 1900 til de siste 
rundt 60-tallet. 

Bredden er ca. 0,9 meter, og høyden varierer mellom 0,9 - 1 , 1 5  meter. 

Takform og taktekking: 
Alle bygningene har saltak og takvinkelen varierer mellom 35 - 46°. Det er alt

så litt større spredning enn i forrige århundret. Det mest vanlige, spesielt etter at 
de åpne takstolene kom, er rundt 40°. Alle skuter og tilbygg har fortsatt pulttak. 
Fram til etter andre verdenskrig er teglstein så å si enerådende som taktekkings
materiale. 

Både metallplater og asbestcement-produkter var kommet i bruk i utlandet fra 
omkring århundreskiftet. Asbestcement-plater ble produsert her i landet fra ca. 
1947-48. Disse fikk stor utbredelse på driftsbygninger i landbruket. Ikke minst 
gjelder det Karmøy. Disse platene ble enerådende etter krigen og var det opp til 
midt på 70-tallet da metall-plater igjen overtok. 

Også takutstikkene ble lengre med kjørebrolåven, både ved raft og i gavl. Det
te er nok en påvirkning fra sveitserstilen. Vanlig utstikk er ca. 0,6 meter. 

7 Utviklingen av jordbruket. 1900 - 1950 

7. l Generelt 
Kombinasjonen av jordbruk og fiske fortsatte nok på adskillige bruk også etter 

århundreskiftet. Til tross for stor framgang når det gjaldt driftsmetoder, mekanise
ring og avsetning, gjaldt dette ikke minst for den sørlige delen av øya . I 1936 
karakteriserer Søndenaa det slik: "I det hele tatt kan en fra oppmålingene se at 
det blir større forskjell mellom de som satser ensidig på jordbruk og de som dri
ver i kombinasjon med fiske . "  

Omlegging av drifta til mer høyavl og melkeproduksjon fortsatte etter århun
dreskiftet. Etter hvert kan en tale om ensidig melkeproduksjon når det gjaldt pro
duksjon for salg. 

Det viste seg at sølvrevavl ble en bra inntektskilde for mange ut over på 30 -
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40-tallet. Etter århundreskiftet økte interessen for nydyrking og bureising. Det er 
tydelig at jordbruksdrifta tar seg opp på 20- og 30-tallet. 

7.2 Forbilder for bygningstypene 
Den historiske utviklingen slik den kort blir skissert, danner grunnlaget for 

forståelsen av de nye bygningstypene. 
Konsekvensen av omleggingen rundt århundreskiftet ble større avlinger og 

behov for større og mer lettdrevne bygninger. Både nye driftsformer, redskaper 
og materialer satte sine krav, men gjorde det også mulig å bygge de nye typene. 
Så langt kan det være enkelt å følge utviklingen. Som svar kom kjørebrolåven, 
men hvor kom den fra? 

Også for å forklare kjørebrolåven og utviklingen av den, tror jeg det er riktig å 
fokusere på landhusholdningsselskapet eller landbruksselskapet som det ble 
hetende fra 1919.  Og da spesielt på amtagronomens (fylkesargonomen fra 1919), 
og landbruksingeniørenes virke og bakgrunn. 

I sin planlegging var de trolig helt "up to date" for sin tid både når det gjelder 
planløsninger/funksjonsforhold og byggeteknikk. De lærte til dels av hverandre, 
f.eks. som assistenter, og var på studieturer til utlandet. 

De bygningsmessige omlegginger de gjorde seg til talsmenn for, hadde imid
lertid sine idemessige røtter betydelig lengre tilbake. 

Nå vet jeg ikke hvem som har planlagt de tidligste kjørebrolåvene på Karmøy. 
Selv om de har en del elementer som en også finner i de gamle bygningstypene, 
f.eks. stavkonstruksjonen, er de nye elementene så dominerende at det er natur
lig å tro at de er innførte. Når en sammenligner dette med tegningene til land
bruksingeniørene, er det sannsynlig at det er her en finner forbildene. 

Det nye ved kjørebrolåven på Karmøy kan i stikkordsform sies å være: 
- Lannkum 
- Kjørebane 
- Fjøs av teglstein, store vinduer, innredning med f6rbrett 
- Åstak 
Ellers er stavkonstruksjonen beholdt, riktignok utvidet og satt sammen med 

moderne festemidler. Kledning, detaljer og kjellermurer av tørrmurt stein er som 
før, men kjelleren er utvidet og større. Det eneste nye materialet er teglstein. En 
ser at de nye elementene som kom utenfra er tilpasset de lokale forhold. 

Lannkummen og i det hele tatt bedre lagring og bruk av naturgjødsla, var noe 
som hele tida hadde opptatt veiledere og foregangsmenn.  

Kjørebanen som er med på de fleste tegningene fra landbruksingeniørene, 
gjorde at arbeidet med innkjøringen av høyet ble lettere. Ved å tippe høylasset 
ned i toptene i stedet for å måtte dra eller kaste det oppi, utnyttet en tyngde
krafta. 

Forutsetningene for kjørebanen ligger på mange måter i ny teknikk og redska
per. Dette henger sammen med igjenleggingen av åker og eng. Tidligere ble 
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Fig. 20. Bø. Planlagt av fylkesagronom Mus/and (1962). 

høyet slått langs teigkanter og i utmark, og slåttonna varte hele sommeren til 
langt ut på høsten. Etter at den mer intensive driftsmetoden kom, ble slåttene 
konsentrert om visse perioder, og mengden av høy økte. For å få alt i hus på en 
gang og oppnå bedre effektivitet, tok en i bruk nye redskaper. I tråd med dette 
kom kjørebanen som en ytterligere effektivisering eller besparende faktor på 
bygningssida. 
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8 DRIFfSBYGNINGENE PA 1950-TAIJ.ET 
På begynnelsen av 1950-tallet kom en ny type driftsbygninger vanligvis kalt 

heiselåven. Dette er på mange måter en videreutvikling av kjørebrolåven, og den 
var vanlig til opp på 60-tallet. 

8.1 Generelt 
De skiller seg fra kjørebrolåven ved at det er innkjøring på fjøshimlingen og at 

denne dekker hele flaten av huset. På den måten får en tre adskilte etasjer: 
- Kjellerplan: Inneholder rom for gjødsel og lann og oftest noen rom for lag

ring av redskaper og rotfrukter. Vegger, golv og himling er av betong. 
- Grunnplan: 1 .etasje eller fjøsplan, ligger over kjellerplanet og inneholder 

rom for dyr og endel birom med lagerfunksjoner. Som en ser er husdyrrom uten
om fjøset gitt en vesentlig del av arealet. Disse husene er altså planlagt for en all
sidig produksjon. Vanligst var kombinasjonen ku og gris, men også ku og sau 
eller høns kunne forekomme. 

- Høyloft eller 2 .etasje: Her ble høyet lagret. I og med at det er innkjøring på 
samme nivå som høyet ble lagret, måtte en heise det på plass. Derav navnet på 
typen. Dette ble gjort med talje og løpevogn som hang i ei skinne under mønet 
av bygningen. Enklere anordninger kunne også forekomme. Et nytt element i 
disse bygningene er siloen, som etter dette ble planlagt i alle bygninger. Den var 
det eneste element som gikk gjennom alle tre etasjene. Foret ble fra høyloftet 
sluppet ned i etasjen under gjennom luker i golvet. 

Innkjøringen til høyloftet ligger enten på langveggen eller gavlveggen. Innkjø
ring midt på langveggen er muligens den mest utbredte. 

Konstruksjonsmessig er bygningen bygget opp med kjelleretasjen av betong. 
Veggene i grunnplanet kan være av teglstein, betong eller betongblokker. Et nytt 
materiale her er lettklinkerbetong-blokker (f.eks. Leca-blokker). For å isolere mot 
kjeller og høyloft, ble det ofte brukt isolerenede plater festet til himlingen eller 
istøpt lettklinkerbetong. Høyloftet er en overbygning av trekonstruksjon beståen
de av åpne takstoler, spikerslag og åser samt tak- og veggkledning. Både tak- og 
veggkledningen kunne være av asbestcementplater, noe som var meget vanlig. 
Men trematerialer på veggene kunne forekomme. 

Etasjehøyden ble standarisert rundt 2 til 2,3 meter i kjeller og grunnplan, og 3 
meter vegghøyde på høyloft. 

Høyloftet ble med denne konstruksjonen søylefri, men betong-dekket som alt
så var kjørbart, hadde to langsgående dragere med søyler eller bærende skille
vegger på grunnplanet. Disse ble igjen understøttet av tversgående skillevegger 
eller dragere i kjelleren. 

8.2 Nye elementer 
Først og fremst er selve oppbyggingen ny idet en har tre adskilte etasjer. Det 

var teknikken med å heise inn høyet som muliggjorde dette, ved at en ikke leng-
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er var avhengig av tyngekrafta for å få det inn. At det ble planlagt for allsidig pro
duksjon er også nytt . Jeg har før vært inne på at det også tidligere ble drevet all
sidig, i alle fall til husbruk. Men det gav seg aldri slike utslag i planen for drifts
bygningen som en ser her. 

Det ble nå etter hvert vanlig med ventilasjonsanlegg. Dette er det også eldre 
eksempler på, men som fast inventar kommer det først nå. Systemet som synes å 
ha blitt enerådende med heiselåven, var basert på luftinntak gjennom vinduene, 
og uttak gjennom pipe over tak. Disse pipene kunne være sjenerende ved at de 
ble ført gjennom høyloftet. En forsøkte å legge dem mest mulig ut mot veggene, 
men for å få høyde nok og god trekk kunne en ikke ha dem helt ute ved veggen 
heller. 

8.2.1 Siloer 
På Karmøy treffer jeg ikke på silo før i heiselåvene, og den tidligste er fra 

1953. Men allerede i årsrapporten for 1927 nevner herredsagronom Dale silo og 
silofor. "Silo må bygges på hver gard" mente han. 

Dette er da også en gammel konserveringsmåte som var i bruk i mange dis
trikter i landet allerede siste halvdel av forrige århundre. 

Om en ser på tall fra jordbrukstellingen ser en at Karmøy ligger langt under 
landsgjennomsnittet helt fram til 1969. F.eks var det i Åkra bare l av 290 bruk 
som hadde silo i 1949. 

På 50- og 60-tallet var det vanligst med firkantede betongsiloer. Jeg har bare 
ett eksempel på rund silo fra denne tida. De ble i heiselåvene alltid lagt inni byg
ningen slik at en fylte dem fra høyloftet. På 50-tallet var det bare en silo, men på 
60-tallet vanligvis to i hver bygning. Firkantede siloer var vanlige opp til slutten 
av 60-tallet da de runde overtok fullstendig. Dette henger sammen med den 
enkle støype-teknikken ved bruk av heisbar stålforskaling (flytteforskaling), og 
utbredelsen av den. 

9 U1VIKLINGEN AV JORDBRUKET ETTER 1950 

Som jeg har vært inne på, var mange gårder på Karmøy altfor små. I svært 
mange tilfeller ble de også drevet som kombinasjonsbruk sammen med fiske. 
Dermed ble inntjeningen for liten til å kunne investere i nye maskiner, eller hus 
og utdannelse for den saks skyld. En ble dermed raskt liggende etter i utvikling
en. 

På 30-tallet er det mulig at dette ikke merkes så godt. Generelt var det dårlige 
tider og de fleste hadde nok å stri med enten en var stor eller liten. 

Etter krigen forandret dette seg. Det var en ny tid, der det etterhvert ble 
arbeidskraften som ble den begrensende faktoren. For å øke utbyttet i forhold til 
innsatsen, var det behov for større mekanisering. Men maskinene ble etter hvert 
så dyre at investeringen nøye måtte vurderes i forhold til drift og inntjeningsev-
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ne. Driftsplanlegging ble i den forbindelse viktig. Driftsplan som sådan var i og 
for seg ikke noe nytt, men i tråd med planøkonomien og troen på økt utbytte 
gjennom målrettet planlegging fikk den nå større innpass. Den er basert på ana
lyser av de mest gunstige driftsformer i forhold til de rådende øknomiske for
hold. Gjennom en analyse av gårdens potensialer skulle det ved hjelp av drifts
planen stakes ut den rette vei å gå, med hensyn til driftsform og behov. Ut fra 
dette igjen satte en opp behovet for, og mulighetene til innkjøp av maskiner og 
redskap samt hus og rom. Driftsplanen ble altså et viktig hjelpemiddel ved 
nybygging. 

Det var etter at Landbruksbanken i 1957 krevde driftsplan for godkjenning av 
byggeplanene at dette virkelig fikk konsekvenser for planleggingen. På Karmøy 
ble det satset på allsidig drift på 50- og begynnelsen av 60-tallet, slik det kom til 
uttrykk ved heiselåven. Melkeproduksjonen var dog alltid med som hovedpro
duksjon. 

Ut over 60-tallet ble det mer og mer tydelig at skulle en opprettholde lønn
somheten måtte en sterkere mekanisering og effektivisering til. Dette ble gjort 
mulig gjennom nye og forbedrede maskiner og redskaper, men også gjennom 
økt bruk av kunstgjødsel og utviklingen innen plante- og dyreforskningen. 

Investeringene i de store antall maskiner og redskaper ble imidlertid så store 
at de vanskelig kunne gjøres så lenge en dreiv allsidig. Løsningen ble ensidig 
drift ut fra hva som svarte seg best i distriktet, melkeproduksjon. 

10 DRIFfSBYGNINGENE PÅ 1960- 70 OG 80-TAI.I.ET 
10.1 Generelt 

Etter 1960 blir i all hovedsak driftsbygningene planlagt gjennom landbrukssel
skapet. Generelt ble det en omlegging for allsidig- til ensidig- og spesialisert pro
duksjon. I de aller fleste tilfeller dreier det seg om melkeproduksjon, men også 
hus for sauer, griser og høns blir bygget. 

Også "spisekartet" eller foringen synes å bli mer ensidig. Silofor og kraftfor er 
de dominerende forslaga. Dette gir seg utslag i færre birom. Totalt inneholder 
romprogrammet således et mindre antall rom i forhold til tidligere. I forsentralen 
står siloene og kraftfortanken, og ved siden av fjøset er det melkerom og kanskje 
et kontor. Gjødsla brukes som blautgjødsel så kjelleren trenger strengt tatt ikke 
inneholde mer en ett rom. Men som regel er det også ett eller flere lagerrom. 

Mekaniseringen og teknifiseringen har økt. 
Gjødsla blir i de fleste tilfeller maskinelt måket ut av fjøset (gjødseltrekk) . 

Røyrmelkingsanlegg monteres i alle nye melkefjøs, og innredningene er alltid det 
siste og nyeste på markedet. Ventilasjonsanlegget har fått elektriske vifter for å 
suge ut lufta. De ble da de kom på begynnelsen av 60-tallet, vanligvis montert i 
veggen. Det gjøres fortsatt i høghus, men pipemonteringen er vanlig i låghus. 
Inntaket av luft skjer gjennom vinduene eller spesielle ventiler. 
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Fig.21 Midtstokke (61/12). Planlagt av fylkesagronom Musland (19 72). 
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Enten en bygger for melkeproduksjon eller andre produkter, ser en etter hvert 
utviklet to bygningstyper. Disse kalles gjerne låg- og høghus. Navnene er delvis 
avledet fra formen. Betegnelsene er ikke gode. Låghuset er som regel sammen
satt av en form-messig lav del som inneholder husdyrrom med kjeller under, og 
en form-messig høgere foravdeling. Høghuset derimot er en bygning med 3 eta
sjer (kjeller, grunnplan og 2.  etasje), med innkjøring til 2 etasjen. 

Midtstokke fra 1972, viser det fullt utviklede låghuset slik vi kjenner det i dag 
(fig. 21). Det som slår en sterkest er omleggingen til ensidig melkeproduksjon og 
at så og si alt foret er lagt i silo. Det siste fører til langt mindre f6rlager-areal enn 
tidligere. 

Materialmessig er kjelleren og siloene av betong, men overbygningen er en 
trekonstruksjon. Takkonstruksjonen i låghuset har som regel takstoler enten med 
flat eller skrådd himling. I f6rsentralen kan en ha forskjellige løsninger, men 
åpne- eller andre takstoler er vanlig. 

Når det gjelder høghuset, er det mer en videreutvikling av heiselåven enn en 
ny type. Generelt har det gått i retning av mer surf6r og mindre høy. Derfor ble 
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Fig. 22.- Mæland. (1981). 
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etter hvert høyloftet og heisemekanismen overflødig. I stedet bygget en flere og 
større siloer. Ellers er planene omtrent som for heiselåven.Denne overgangen 
kom på 60-tallet, samtidig som låghuset ble introdusert. Både høy- og låghus ble 
bygget på 60- og 70-tallet. 

Disse to typene som jo gir vesensforskjellig uttrykk, bygger på samme drifts
plan. En kan altså si at de er forskjellige svar på samme oppgave. At en således 
har flere varianter har vi sett har vært vanlig opp gjennom tida, men kanskje ikke 
med så forskjellige uttrykk som det disse to representerer. 

Fra begynnelsen av 80-åra ser det ut til at høghuset ble den dominerende byg
ningstypen. 
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Mæland fra 1981,  synes å være et representativt eksempel på hvordan høghu
set bygges i dag (fig.22). Den har som heiselåven en tydelig horisontal inndeling 
i 3 etasjer. I motsetning til heiselåven er den planlagt bare for melkeproduksjon, 
og høyloftet eller rettere 3.etasjen brukes i svært liten grad til lagring av høy. Det 
vesentligste av foret legges i silo, og resten av plassen brukes til lagring av red
skaper. 

Nettopp det siste er hovedargumentet fra brukernes side, for å bygge denne 
typen. Det hevdes at med dagens priser og de høye investeringene en slik byg
ning representerer, vil det gå så lang tid før en kan finansiere et eget redskaps
hus at dette synes som en fornuftig løsning. 

Ellers merker en seg utviklingen innen konstruksjoner og materialer. Kjelleren 
og fjøsgolvet er fortsatt av betong, men fjøsveggen og himlingen er av betonge
lementer. I overbygget er det stålbuer og kledning av metallplater. 

10.2 Detaljer ved driftsbygningene etter 1950 
Utvendig panel. 
På 50- og 60-tallet dominerte asbestcement-platene. På 50-tallet var de uten 

farge, men etter hvert ble rødt mye brukt. Dette var i det hele tatt et materiale 
som virkelig slo an i denne tida. Det finnes knapt eksempler på bygninger med 
annen kledningstype enn denne, unntatt i fjøs og kjellervegger. Til og med alle 
detaljer og utstikk som vannbord og beslag ble så langt som råd var utført med 
dette materialet. 

Trematerialer til kledning var i det hele tatt svært lite utbredt i den tida. Tre
materialer var stort sett begrenset til bærekonstruksjoner og spikerslag. Som 
panel kom det imidlertid igjen mot slutten av 60-tallet og var vanlig på mange 
låghus. Det samme kan sies å gjelde nå. Det er da alltid tømmermannspanel. 

På begynnelsen av 70-tallet kom det nye typer betongelementer. Mest iøyne
fallende er de etasjehøge veggelementene. De er vanligvis 2,4 meter breie og har 
slett overflate innvendig. 

Utvendig er det som regel alltid frilagt stein. Disse er vanlige ennå og brukes 
vesentlig som vegger i fjøset, men også i gjødselkjellere og dekker er det vanlig 
med prefabrikerte betongelementer. Brukerne framholder lite vedlikehold og 
enkel og rask montering som hovedargumenter for bruken av store betongele
menter. 

Dessuten er metallplatekledning meget vanlig, i alle fall på høghus etter 1980. 
Det er nok forenklet vedlikehold som er hovedargumentet for disse også. 

Farger: 
På 50-tallet da hele bygningen ble kledd med ufarga asbestcement-plater, var 

selvsagt den grå eternitt-fargen dominerende. Det som var av betong eller mur 
ble vanligvis heller ikke malt. Ut på 60-tallet forandret dette seg. I tillegg til at 
eternitt-platene får farger ble ofte murene, i alle fall for fjøsets del, også malt. 
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Vanlig var røde plater og hvit betong. Trepanel fikk ofte samme farge som vanlig 
på nye bolighus på 70-tallet, mørk brun beis. I det siste er det kommet eksem
pler på også andre farger f.eks gult. Dessuten ser en at det er mer vanlig å bruke 
andre farger på vannbord, lister og beslag. 

Betongelementene er aldri malte, unntatt innvendig der hvitt er vanlig på tak 
og vegger. Der det er frilagt stein i overflaten gir jo den sin spesielle virkning. 
Imidlertid blir det vanligvis brukt et steinutvalg som i struktur og farge gir liten 
virkning på avstand. Den framtrer bare som en litt mørkere flate enn betongen. 
Men på nært hold kan den ha et fint spekter av farger og strukturer. 

Metallplatene som er kommet i det siste kan ha mange forskjellige farger. Van
ligst er svarte plater på taket, og røde eller grønne på veggene. 

Vinduer: 
Etter hvert er enkeltramma vinduer i tre med forseglede ruter blitt enerådende. 

Det er vanligvis åpne-lukkevinduer slik at en har utluftningsmuligheter gjennom 
dem. 

De er tilpasset stenderverket der det er trekonstruksjoner. 
Ellers kan en vel stå noe friere. Vanlig størrelse er 1 , 1 5  x 0,9 meter(lengde x 

høgde). 

Takform og tekking: 
Konstruksjonsmessig ble det brukt åpne takstoler opp til slutten av 60-tallet. 

Med låghuset kom nye typer. De kunne ha forskjellig konstruksjon og utforming. 
Vanligst er allikevel W-takstolen i låghus brukt både i fjøs og f6rsentral. Men i 
fjøset forekommer også takstoler med mønte himlinger. 

Rundt 70-tallet kom stålbuene som i dag er blitt enerådende når det gjelder 
overbygg for høghus. Dette skyldes i første rekke den smekre og lite plasskre
vende konstruksjonen, samt meget fordelaktig pris fra lokal leverandør. 

Takvinkelen har holdt seg omtrent som for kjørebrolåven med litt mindre vari
asjoner i den siste tida. På høghus er det vanlig med fra 30 til 38 grader. Imidler
tid innførte en med låghuset en flatere vinkel enn det som var vanlig. Standardi
serte vinkler på 22 grader og 27 grader er der vanlig. 

Som taktekking var asbestcement-plater enerådende fram til midt på 70-tallet. 
Da gikk de etter hver ut av produksjon og selv om det ble importert utenlandske 
plater, ble en også oppmerksom på andre negative sider foruten de rent helse
messige. Bl.a viste det seg at de var langt fra vedlikeholdsfrie eller evigvarende. 
De ble derfor erstattet med metallplater som også er av såkalt ·vedlikeholdsfritt 
materiale. Dette er langt fra et nytt produkt. Metallplater ble produsert allerede 
før århundreskiftet. De må nå sies å være enerådende til taktekking. Det brukes 
både stål- og aluminiumsplater, men i alle fall av de sist monterte platene har jeg 
bare sett en profiltype i bruk. Det er en etterligning av lektepanel og den brukes 
både på tak og vegger. 
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Fig. 23 Generell plan og snitt av sandnesplan. Eksteriørskisse slik det kunne se ut. 
Vinduer i gavlen i l .  etg. var ikke vanlig før etter 1920. 

o 

11 VANINGSHUSENE ETTER 1900 

Den store nybyggingsperioden i slutten av forrige århundre og i begynnelsen 
av 1900-tallet, hadde vesentlig sin årsak i utskiftingen. I og med at mange flyttet 
ut av klyngetunet eller anla nytt tun sentralt i forhold til sine nye arealer, ble 
behovet for nye hus stort. 

11 1. Sandnesplan 
Navnet på typen skal jeg komme litt tilbake til seinere. Dette er den vanlige 

betegnelsen på Karmøy, og jeg vil derfor bruke den. 
Fig. 23 viser den generelle planløsningen. 
Disse husene har omtrent samme grunnflate som midtgangtypen, men formen 

er mer kvadratisk. Grunnflaten varierer fra hus til hus, men vanlig størrelse er 8,5 
x 7,5 meter (lengde x bredde). I tillegg inneholder de flere rom, fordi 2. etasje er 
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Fig. 24. Eksempel på hus med sandnesplan bygget etter 1930. 

bedre utnyttet. I tillegg til økt bredde gjør kneveggen etasjen bedre utnyttbar enn 
i midtganghusene. 

l. etasjen er alltid inndelt i 5 rom. På den ene langsida er det gang med trapp 
opp til 2 .  etasje, kjøkken og kammers. Mot den andre langsida er det 2 stuer. 

Gangen kan ha varierende plassering enten på høyre eller venstre side av 
kjøkkenet. Dette synes å avhenge mest av forholdene på stedet. Det samme gjel
der om inngangsdøra er plassert på gavl- eller langveggen. Bare i ett tilfelle har 
jeg sett gangen plassert i midten. Fra gangen er det dører til stua og kjøkkenet. 
Av og til kan det være en kjellergang her, enten under trappa opp til 2 .  etasje, 
eller som en lem i golvet. Vanligst er det allikevel at kjelleren bare har tilgang 
utenfra, i alle fall på de eldste husene. 

I kjøkkenet er det inngang til stua og kammerset. Døra til kammerset kan også 
være fra den ene stua eller i sjeldne tilfeller begge steder. Det finnes også eksem
pler på direkte inngang til kjøkkenet i tillegg til hovedinngangen. 

Stuene er avdelt fra hverandre, men vanligvis er det skyvedører mellom dem 
slik at de kan forbindes om ønskelig. De ble brukt som daglig- og bestestue. 
Pipa kunne ha noe varierende plassering. Den kunne stå inne i kjøkkenet eller i 
en av stuene. Dette synes det ikke å være noe system i. Det avhenger muligens 
av om skilleveggen mellom stuene og de andre romma var lagt etter mønet av 
bygningen eller noe mer til den ene eller andre sida. Pipa var som regel alltid 
lagt slik at den kom opp midt i mønet, men det finnes eksempler på skråmuring 
i 2.  etasje. 
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Fig. 25. Eksempler på vinduer fra 1920 og 30-tallet Ougend). 

Fig. 26. Eksempler på vinduer fra rundt 1940 (Funkis). 
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I 2. etasjen kommer en først opp i en gang som er et av skråkammersene. Fra 
den kan en gå inn til begge salene og skråkammersene. 

Alle husene av denne typen har kjeller. Kjellerveggene var ofte av steinmur 
rett etter århundreskiftet, men ble etter hvert støpt av betong. Kjelleren kan være 
inndelt på forskjellig måte, men vanligvis med ett eller to store rom under stue
ne. Her er det også vinduer som kan være like store som oppe i stuene, spesielt 
i hellende terreng. I tillegg er det oftest avpanelt noen rom for lagring spesielt for 
poteter. Innenfor dette hovedmønsteret holdt sandnesplanen seg helt fram til 50-
tallet. Den synes å ha vært enerådende. Imidlertid kan det utover på 30- og 40-
tallet registreres en viss økning av høyden på kneveggen og en begynnende 
bruk av kvistoppbygg i 2. etasjen. Til da hadde takene vært reine saltak uten tak
oppbygg av noe slag. Kvistene kan være utført med saltak eller pulttak, og de 
ble brukt for å utnytte 2. etasjen enda bedre. I tillegg forandret en ofte planløs
ningen i 2 .  etasje. I stedet for 3 rom mot hver gavl (sal og 2 skråkammers),  ble 
det nå to-delt etter mønet. Det settes da inn 2 like vinduer i gavlen i 2. etasje(fig. 
24) . 

Foruten disse tingene er det i detaljer og materialbruk en kan merke foran
dringer og utvikling. 
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11. 2 Detaljer 

Utvendig panel:  

GÅRDSBEBYGGELSEN PÅ KARMØY DE SISTE 100 ÅR 

Selv om det er mange eksempler på enkelt liggende panel, (kan være seinere 
utskiftninger), synes det som liggende profilert panel (staffpanel) kan være det 
mest utbredte, i alle fall til ut på 30-tallet. Fra da av ble enkelt liggende panel 
vanlig igjen (Weatherboards). 

Farger: 
Så godt som alle husene er nå hvite. Det var også den vanligste fargen før, 

men forskjellige gulfarger var også utbredt. Enkelte tilfeller av rødt fantes også. 

Vinduer: 
Også i disse husene har det vært stor utskifting av vinduer, men et helt klart 

mønster kan en allikevel finne. 
Det er bare få eksempler på hus like etter 1900 som hadde 2-ramsvinduer med 

3 like store ruter i hver ramme. Det vanlige etter dette er 4-ramsvinduer med 
høge underrammer og l rute i hver ramme, altså som krysspostvinduene, men 
øket i bredden med en ramme oppe og nede. Disse ble brukt på langveggen i 
stuene og i salene på gavlveggen i 2 .  etasje.  I tillegg var det små enkeltramma 
vinduer med l rute i hvert skråkammers. Dette gir den meget karakteristiske 
gavlfasaden som spesielt kjennetegner sandnesplanen. Det store vinduet til salen 
med de 2 små vinduene til skråkammersene plassert symmetrisk om dette. Bruk
te en bare krysspostvinduer også i stuene, ble disse plassert to og to i salene og 
stuene. Det var ikke vanlig med vinduer i gavlene i l. etasje før etter 1920. 

Ut på 20-tallet og spesielt 30-tallet, finner en eksempler på andre oppdelings
mønstre enn de omtalte. F.eks kan de øverste rammene være oppdelt i flere 
ruter, se fig. 25.  Dette er vindustyper som en finner vanlig utbredt i byene f.eks 
Haugesund og Skudeneshavn etter 1910 i forbindelse med Jugend-stilen. Det må 
være påvirkningen derfra som således gjør seg gjeldende. 

Det første registrerte huset som har 2-ramsvinduer med l rute i hver ramme 
eller de såkalte funkis-vinduene, er bygd i 1938. Også etter dette bygges det hus 
med de gamle vindustypene, så de blir ikke vanlige før i alle fall mot slutten av 
40-tallet. Funkis-vinduene hadde gjerne 3 rammer i stuene der den midterste var 
breiere enn de to og opp til 2 ,5 meter lange. I de andre romma var det 2-rams
vinduer ca. 1 ,0 meter høye og 0,9 meter breie. (Fig. 26). 

De fleste husene av typen har gjennomgått diverse utskiftinger av vinduer. 
Svært mange ble bygget med krysspostvinduer av en eller annen type, men fikk 
dem utskiftet med funkis-vinduer da de kom. I tillegg kom en ny stor utskift
ningsbølge da det kom forseglede ruter på 60-tallet .  De aller fleste hus av den 
ene eller andre typen, har det nå. De forskjellige husene har således gjennomgått 
en lang utvikling når det gjelder dette elementet. I tillegg merkes det i dag en 
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viss rehabiliterings-iver der en skifter tilbake til etterligninger av eldre vindusty
per. Ikke alle disse etterligningene er like gode. 

Takform og tekking: 
Som sagt var takene helt opp til 30-40-tallet uten takoppbygg. En annen ting 

er at mange har det nå, påbygd i forbindelse med til- eller ombygginger som 
regel gjort på 60 - 70-tallet da en installerte bad og toalett. Det er vanlig med en 
relativt spiss takvinkel rundt 40 - 45 grader, også dette for bedre å kunne utnytte 
2 .  etasjen. Konstruksjonsmessig er taket bygget opp med åser som er lagt opp på 
gavl- og skilleveggene i 2 .  etasje. Åsene stakk alltid ut i gavlene slik at de var 
synlige under takutstikket. Dette var et meget karakteristisk trekk ved disse huse
ne i alle fall opp til 30 - 40-tallet da en gjerne fikk noe kortere og innkledde 
utstikk igjen. 

Taktekkingen er skifer i alle tilfellene. Dette materialet som jeg også fant 
eksempler på i slutten av forrige århundre, ble således enerådende etter 1900 og 
fram til asbestcement-platene kom i slutten av 40 -tallet. Den er alltid brukt som 
lappheller, og av og til er det brukt forskjellig farget skifer som er lagt i mønster, 
gjerne tutemønster. 

Utsmykking: 
Like rundt århundreskiftet finner en eksempler på rikt utstyrte og dekorerte 

hus. Imidlertid var dette langt fra det vanlige. Enkelte sagtakkete lister brukt som 
vannbord i gavl og raft kan en finne, men langt det vanligste er en sparsom 
dekorering begrenset til profileringen i selve panelborda og noe i forbindelse 
med innlistingen av vinduer og dører. Mest vanlig har vært utsmykking i gavl
spissen med en tverrstokk noe ned for mønet og en loddrett stokk fra denne 
som treffer gavlspissen. Stokken kunne fortsette over mønet som et spir (fig. 23). 

Det er i tillegg til den nye planløsningen således flere ytre trekk som skiller 
sandnesplan-typen fra den eldre byggskikken. Den høge kasseaktige formen 
med store takutstikk og vinduer er nye elementer. Men totalt sett preges vånings
husa fortsatt, bortsett fra enkelte eksempler like rundt århundreskiftet, av den 
samme knappe byggeskikken som tidligere. 

11.3 Utviklingen i forhold til andre distrikter og forbilder 
Typen er beskrevet av Gru de som en nyere hus type på ] æren som kom rundt 

1860-tallet. Etter hans beskrivelse er det ikke en fullt ferdig type som importeres. 
En har forsøkt seg fram med flere forskjellige ordninger av kjøkken og gang før 
den har fått fast form. Bortsett fra en variant, synes den å være nokså fast 
bestemt når den kom til Karmøy. 

Også i Haugesund har den vært bygget. I 1880- 90-åra var dette en så å si ene
rådende plantype på Risøya, og var det fram til omkring l .  verdenskrig. Også 
etter dette var den brukt, men da i konkurranse med andre typer. 
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Fig. 27. Våningshus bygget på slutten av 1960-tallet. 

Det ser altså ut til at den ble bygget tidligere både på Jæren og i Haugesund. 
Det er rimelig at dette var forbildene for Karmøy. Det eldste huset av typen er da 
også registrert helt i nord på øya nær Haugesund (Viken, bygget 1880). Spesielt 
den søndre delen av øya vet vi har hatt god kontakt sørover til Stavanger-regio
nen. I og med at typen ble bygget tidligere på Jæren og kanskje bygget på Karm
øy som en etterligning eller direkte i1nport derfra, ble navnet naturlig. Det er fle-

Fig.28. Våningshus bygget på 1980-tallet (Midtstokke 61/12). 
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re eksempler på import av "ferdighus" av denne typen fra Sandnes, spesielt sør 
på øya. (F.eks Sørbø som er et "ferdighus" levert av firmaet Fjogstad i 1921) .  

11.4 Våningshusene etter 1950 
På 50-tallet finner en fortsatt sandnesplantypen, men også andre typer eller 

heller varianter bygges. Det er vanlig at en får vindfang foran inngangen. I l .  eta
sje er det først og fremst kammerset som tas bort slik at stuene blir større. Samti
dig tas skilleveggen mellom stuene bort. Det er det også flere eksempler på blant 
de sist bygde sandnesplanhusene. 

Materialmessig er det først og fremst overgangen til asbestcement -plater og 
vegger og tak en legger merke til. 

Men også enkelte hus med pussede murvegger blir satt opp. Ut over på 60-tal
let blir husformene noe mer varierte, med vinkler og utbygg og andre takvinkler. 

I mitt materiale dukker de første "ferdighusene" opp ut på 60-tallet. De karak
teriseres av "alt på ett plan"- tanken, ved at alle oppholdsrom ligger på samme 
plan. 2. etasjen eller loftet brukes derfor ikke. Takvinkelen er mye lavere enn det 
som har vært vanlig, rundt 22 grader. Husene er oftest panelt med tømmermann
skledning og har asbestcement -plater på taket eller etter hvert betongtakstein 
(fig. 27). De er vesensforskjellige fra sandnesplantypen både i plan og uttrykk, 
men de bygges med nokså standariserte planer og typer. Først ut mot slutten av 
70-tallet kan en merke endringer i så måte. 

Fra rundt 80-tallet og fram til i dag, har de i større grad enn tidligere vært pre
get av individuell tilpassing og et formspråk som søker å knytte seg til den gam
le byggeskikken. En kan f.eks finne flere varianter og videreutviklinger som byg
ger på midtgangstypen. Dessuten er de gamle vindustypene igjen i skuddet 
(fig.28). 

Detaljmessig er det i dag i det hele tatt en større variasjon enn på 30-, 50- og 
60-tallet. Dette gjelder f.eks panelet der en nå kan finne både liggende og ståen
de typer med forskjellige profiler, former og utførelser. Det samme kan en si om 
dører og vinduer. Ikke minst gjelder dette fargebruken som til tider har vært 
sterkt moteavhengig. Mens det på 60- og 70-tallet var vanlig at nye hus ble beiset 
med en mørk brun farge ble det ut på 70-tallet, og har vært det fram til nå, van
lig med hvitt igjen. Uten å gå i detalj omkring de problemene og spørsmålene 
dette har reist nettopp på Karmøy, skal det sies at en i dag ser tendenser til at en 
bruker et større fargespekter. 

Ut fra dette kan en si at det i dag er en større variasjon innen type og planløs
ninger. Generelt holder en allikevel fortsatt på den noe lukkede knappe formen 
som for de eldste bygningstypene. Bare takutstikkene som kom sammen med 
sandnesplanen er enda i de fleste tilfeller beholdt. 
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12 LANDSKAP - TUN - BEBYGGELSE 

12.1 Bygningsmiljøets betydning 
Måten landskapet blir brukt på og slik vi bygger og innretter oss, avspeiler til 

enhver tid et kultursyn og et kulturfellesskap. Det fysiske miljøet som omgir oss 
får gjennom dette sin stedsidentitet. Dette angår alle og virker på oss gjennom 
alle trinn i livet. Å unngå inntrykkene fra landskapet og bebyggelsen er ikke 
mulig. Det er derfor noe av grunnlaget for personlig identitet. 

Tilknytning til stedet kan bygge på forskjellige forutsetninger, men landskapet 
og de bygde former er en viktig del. Det er tingenes form som gjør dem og 
omgivelsene fattbare. Vi kjenner oss igjen og kan orientere oss fordi vi har en 
kjent og ordnet omverden. Samhørighet og trygghet skapes gjennom identifika
sjon og omgivelsenes form. Omgivelsene gir således den enkelte psykologisk 
fotfeste. 

Det er derfor ikke likegyldig hvilke bygde omgivelser vi har. Bygninger vil i 
meget sterk grad prege og gi stedet innhold. Kjente steder er det jo ofte nettopp 
i kraft av sine byggverk. F.eks kjennetegnes Skudesneshavn av hvite trehus og 
miljøet rundt dem. Bebyggelsen gir stedet identitet. At dette betyr noe for men
nesket ser en av besøkstallene. Hvert eneste år bruker mange av oss tid og peng
er for å besøke slike steder. 

I en tid der arbeidssted og arbeidsforhold, levevaner, moter, nye produkter og 
andre forhold skifter og fornyes i et stadig høgere tempo, er det viktig å påpeke 
denne sammenhengen mellom mennesket og omgivelsene. Det er derfor av 
betydning at vi har kjennskap til vår egen fortid. Mye tyder på at vi er i ferd med 
å miste den. Vi snakker om historieløshet. 

I miljødebatten snakker en f.eks om god eller dårlig byggeskikk. Vi er spesielt 
interessert i god byggeskikk, men hva er det? Det er smaksavhengig alt etter per
son og sted blir det hevdet. Allikevel finnes det både i lokal, nasjonal og større 
målestokk byggverk som de aller fleste er enige i representerer god byggeskikk. 
Erik Aas jr. forsøker å gi en definisjon av byggeskikk som i denne forbindelse er 
interessant. Han sier at ethvert byggverk eller samling av byggverk må forstås ut 
fra visse forutsetninger: 

- den bruk byggverket er tiltenkt, hvilken funksjon den skal ha 
- tilgjengelig teknikk (materialutvalg, konstruksjonssystemer, bygge-

og anleggsteknikk) 
- økonomi 

I tillegg vil det være en side som angår det det her er snakk om: 
- byggverk som form, som innslag i naturbildet og som miljø omkring men

neskenes liv og virke 
Aas definerer ut fra dette byggeskikk som: "resultat av tidens og stedets forut

setninger når det gjelder naturvilkår, brukskrav, byggeteknikk og økonomisk 
standard, og av generasjonenes måte å vurdere disse faktorene på og å gi dem et 
bevisst uttrykk i form og miljøverdier." 
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Christian Nordberg-Schultz definerer arkitekturens oppgave i tråd med dette: 
"Arkitekturens oppgave er altså ikke bare å skaffe oss tak over hodet, men 

også å hjelpe å tilfredsstille vårt behov for mening. "  
I motsetning til de fysiske forutsetningene som relativt enkelt kan analyseres 

ut fra konkrete data og gi eksakte og overskuelige konklusjoner, er det langt 
vanskeligere å stille opp faste normer for den psykiske delen. 

12.2 Landskapet i utvikling 
12.2.1. Generelt 

Den mest markante forskjellen mellom landsbygda for 100 år siden og i dag 
ligger i at vi har mistet det klare skillet mellom by og land. Den gang besto 
landsbygda stort sett utelukkende av gårdsbebyggelse, klart definert i enkelt
eller klyngetun. 

Fra utskiftningskartene kan en slå fast at klynge-bebyggelsen var utbredt over 
hele Karmøy. I tillegg var landskapet langt mindre oppdyrka og besto vesentlig 
av beiter og utmark. Dette synes å være situasjonen for i alle fall 17- og 1800-tal
let. 

Vi kan forestille oss et landskap bestående av beiter og lynghei, knauser og 
stein med bebyggelsen liggende innimellom. Trær og busker var det svært lite 
av. Bebyggelsen besto av lave trehus og var stort sett samlet i enheter. Material
bruk og form var nokså lik over alt. Som regel var bare våningshuset malt. Rundt 
og i nærheten av husene lå det som var av dyrka jord inngjerdet av steingarder 
eller gjerder. Vegnettet som var lite utbygd, snodde seg fram mellom knaus og 
hammer og bandt bebyggelsen sammen. Sett med våre øyne framsto derfor be
byggelsen i harmoni med og underordnet landskapet. 

Mot slutten av 1800-tallet tok dette bildet til å endre seg. Først og fremst utskif
tingen gjorde at de fleste klyngetun ble utflyttet. Men samtidig ble driftsformen 
endret til et mer intensivt jordbruk. Dette innebar først og fremst en langt større 
oppdyrking av jorda enn tidligere. De små teigene ble slått sammen til større lett
drevne arealer. Samtidig ble kommunikasjonene bedre ved at vegene ble utbe
dret og nye anlagt. 

Rundt århundreskiftet kom nye driftsbygnings- og våningshustyper samtidig 
som en sluttet å bygge jordkjellere og eldhus i tradisjonell form. Også tidligere 
var driftsbygningene enhetsbygninger, men de ble med kjørebrolåven langt stør
re og plassert mer synlig i terrenget. Sammen med våningshuset som fikk en mer 
vertikal form enn tidligere, hadde dette også sin innvirkning på helhetsbildet. I 
denne sammenheng representerer allikevel oppdyrkingen og utflyttingen den 
størst forandringen. 

Mens landskapsbildet tidligere var preget av at bebyggelsen og de dyrka felte
ne lå som øyer i og underordnet landskapet, ble etter hvert kulturlandskapet 
med bebyggelsen liggende spredt det dominerende i bildet. 
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Allerede rundt århundreskiftet kom faktorer som ikke direkte har med jord
bruket å gjøre til å dominere landskapsbildet. Utviklingen av kommunikasjonen 
og transportmidlene med utbygging av vegnettet, og dermed økt handel og sam
kvem, er en viktig faktor. Etter 2. verdenskrig skjøt den tekniske utviklingen ny 
fart. Jordbruket gjennomgikk en rasjonaliserings- og mekaniseringsprosess, og 
levestandarden generelt økte. Samtidig som jordbruket gjorde seg stadig mer 
avhengig av tilført driftsmidler, fikk flere mulighet til å ta arbeid utenfor bruket. 
Mange av småbrukene ble stykket opp til bolig- og industritomter. Dette førte til 
at bolig- og hytte- eller feriebebyggelsen utenfor det egentlige tunet økte. 

Denne utviklingen har fortsatt frem til våre dager. Innslaget av tettbebyggelse 
og bydannelse på landsbygda øker stadig. Dette skjer bl.a .  gjennom etablering av 
arbeidsplasser i andre næringer enn landbruket som drar med seg nye boligom
råder og service-funksjoner. Bilen og gode veger gjør at møbelsenteret, super
markedet, bilforretningen o.s .v. kan ligge hvor som helst. Det avgjørende synes å 
være parkeringsplasser like utenfor inngangen, og da synes nettopp landbruks
områdene lette å bygge ut. 

Konkret har dette ført til at i dag er bare 10% av befolkningen i Karmøy sys
selsatt i jordbruket, det samme gjelder fiske. Derimot er 45% sysselsatt innen 
industri. Det er imidlertid i dag større gårder og langt høgere produksjon. I gjen
nomsnitt er det 1 1  kyr pr. bruk, mens det tidligere bare var 2-3. Store arealer dyr
ka mark er utbygd, spesielt rundt tettstedene, men nydyrkingen har gjort at total
arealet ikke er gått ned. 

I dag finner en de bebygde områdene på Karmøy stort sett langs hovedvege
ne, og spesielt langs riksvegen. Bebyggelsen her flyter ofte sammen med tettste
dene og gjør overgangen lite markert. Spesielt i nærheten rundt tettstedene 
Kopervik, Åkra, Bø og til dels rundt Skudeneshavn, er dette tilfelle. 

For en gjennomreisende vil derfor Karmøy i dag på mange måter fortone seg 
som et sted på overgangen mellom by og land. Langs riksvegen over øya gjør en 
seg aldri helt ferdig med tettbebyggelsen. Bebyggelsen kan gjøre små opphold, 
bare for å fortsette som en blanding mellom gårdsanlegg, spredd boligbygging, 
industri o.l .  rundt neste sving. Det er som en aldri helt har bestemt seg for om 
det skal være tettbebyggelse eller landbruksområder. Det er vanskelig å skille det 
ene fra det andre. Alt ligger vevd sammen spredd rundt i landskapet. 

En slik konsentrasjon gjør også disse områdene til de mest folketette, som 
igjen fører til at det blir stor trafikk langs vegen. Dette sammen med en mengde 
avkjørsler, kryss, gang- og sykkelstier, vegskilter, el.master o.s.v. , gir et forvirren
de og kaotisk inntrykk. En kan snakke om visuelt kaos. 

Karmøy har også andre områder å by på. Langs de mindre beferdede vegene i 
nord og sør-øst finner en "reine" landbruksområder der gårdene ligger spredd 
rundt i landskapet. Hver gård har sitt tun. Spesielt på sør-øst sida av øya er det 
også ubebygde strekninger der lyngheiene brer seg ut mellom knauser og berg. 
Her har ikke mye forandret seg gjennom de siste århundrene. Torvmyrene blir 
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ikke brukt som før i tida, og en og annen nydyrka flekk samt litt skog, finner en 
innimellom. Ellers er bildet nokså uforandret. 

En finner altså områder som er mer eller mindre påvirket av den såkalte utvik
lingen. "Landsbygda" spenner i dag over hele spekteret fra uberørt natur til tett 
bebygde områder. 

Spørsmålet i denne sammenheng er om vi har vært tjent med utviklingen i for
hold til våre psykiske behov. Hva har vi eventuelt tapt og hva har vi vunnet? Hva 
har vi som mennesker fått? Det er det vanskelig å svare eksakt på. 

En ting er i alle fall sikkert. Utviklingen av landsbygda er ikke et spørsmål som 
bare angår jordbruket lenger. Generelt kan en konkludere med at viktige ele
menter i forbindelse med utviklingen av landskapsbildet, synes til godt opp i vårt 
århundre å være knyttet til utviklingen innen jordbruket. Etter dette har andre 
ikke jordbruksrelaterte elementer hatt større betydning. 

12.2.2 Forholdet by - land 
Ved å viske ut skillet mellom by og land, gjennom utbygging av landområde

ne med boliger, industri, gardsanlegg o.s .v. , blandet sammen uten klare skiller 
eller fattbar orden, er stedsidentiteten i ferd med å endres. Skal vi beholde bildet 
av landsbygda med jordbruket som dominerende faktor, må vi på en ganske 
annen og mer bevisst måte innpasse utenom-jordbruksmessige aktiviteter og 
byggevirksomhet enn det vi kan finne eksempler på fra den seinere tid. Nye ele
menter må innpasses visuelt, i forhold til jordbruket. 

Jeg tror det er meget viktig å opprettholde skillet mellom by og land. Slik 
landsbygda er utbygd mange steder er forholdet landskap og menneskeverk blitt 
et problem. De menneskelige inngrep er blitt så iøynefallende, omfattende og 
uten tilfredsstillende form at det forstyrrer landskapets karakter. 

Nordberg- Schultz peker på konsekvensene av dette: 
" . . . . . .  vi er offer for et stedstap. Når stedet ikke lenger har noen identitet, svek

kes menneskets muligheter for å utvikle en personlig identitet. Det er derfor all 
grunn til å anta at stedstapet er en medvirkende årsak til vår tids menneskelige 
rotløshet og fremmedgjøring."  

Det er derfor naturlig å spørre hvordan vi ønsker at landsbygda skal se ut. 
Etter min mening er det ikke en diskusjon om hvorvidt bygda bare skal være 

for jordbruk eller primærnæringene og at alle andre funksjoner skal plasseres i 
byene og tettstedene. Jeg mener industri, handel, boligområder o.s .v. er kommet 
for å bli på landsbygda. Det er plass nok, og det vil bare berike bygdene. Spørs
målet er lokalisering og utbygningsform. 

Spredt blanding, slik utbyggingen har vært fram til i dag, kan en ut fra miljø
synspunkter finne mange negative sider ved. Vi må derfor søke nye løsninger. 

Bebyggelsesmønsteret for 100 år siden kan karakteriseres som spredt konsen
trasjon. Bebyggelsen var samlet i enheter, men lå spredd rundt i landskapet. Det 
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var fattbart og definitivt, underordnet og i sammenheng med landskapet. Det er 
dette vi må holde på eller gjenskape. Spesielt når en tar i betraktning at vi i dag 
har med alle typer bebyggelse å gjøre. Tidligere var det bare gardsbebyggelse 
det gjaldt. Det er derfor i dag et enda større behov for definerte og fattbare gren
ser. 

"Tilbake til klyngetunet" kan stå som et bilde på hva vi bør være ute etter visu
elt og miljømessig. Brukt som et ordningsprinsipp i forhold til forskjellige typer 
bebyggelse og interesser, kan det ha mening. 

Framfor alt er det viktig å ha en helhetlig plan også i forhold til det visuelle 
bildet. Generelt vil det si at nye elementer må søkes innpasset som definert 
enhet i landskapet eller bygges sammen med eksisterende bebyggelse for å bin
de denne sammen til en fattbar og definert enhet. 

1 2.2.3. Gården og tunet som element i landskapet 
Opplevelsen av klyngetunet i forhold til landskapet rundt, slik det framsto for 

100-200 år siden, tror jeg på mange måter kan sammenlignes med setergrender i 
et fjell-landskap. De aller fleste vil oppfatte dem som en definert enhet i forhold 
til naturen rundt. Problemet slik jeg ser det er ikke at klyngetunet er utflyttet, 
men at enkelttuna framstår som langt mindre fattbare og definerte enheter. P .g.a. 
annen bebyggelse som stadig trenger nærmere og nærmere, mister en grensene 
mellom tun og omgivende bebyggelse. Ny bebyggelse i tunet uten tilfredsstillen
de plassering og form i forhold til det eksisterende, gjør tunet utflytende og min
sker miljøverdien. 

I de mer tettbygde strøk gjør disse forhold at gården og tunet framtrer som en 
del av den omkringliggende bebyggelsen og ikke som et pustehull eller definert 
enhet i forhold til, og i kontrast til denne. I stedet for å være et livgivende og sti
mulerende grøntområde, som en park i byen, ligger de ofte som gjenglemte 
restarealer. De er for små eller oppdelte og så trengt av annen bebyggelse at de 
ikke makter å stå fram som det kunne vært: Levende jordbruksland. 

I de "reine" jordbruksområdene derimot, står bebyggelsen i tunet mer i for
hold til det omkringliggende landskap enn til den andre bebyggelsen. Bygningen 
i tunet kan derfor ligge mer spredd. Tetthetsbegrepet brukt for å definere og skil
le mellom bebyggelse vil derfor være avhengig av forholdet mellom mengden 
bebyggelse på stedet og naturlandskap. Det er da også i dette forholdet skille 
mellom tettbebyggelse og spredt bebyggelse ligger. I tettbebyggelsen dominerer 
de bygde omgivelsene, og i det andre tilfellet dominerer landskapet eller natu
ren. 

Bebygglsens forhold til landskapet er av avgjørende betydning for vår oppfat
ning av landsbygda. For å bevare landsbygda må landskapet dominere over 
menneskeverket. Det er i tråd med dette tanken om "tilbake til klyngetunet" skal 
forstås som en måte å opprettholde dette forholdet på. 

Tunet er et sammensatt areal der mange forskjellige aktiviteter og interesser 
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møtes. Det spenner fra de direkte jordbruksrelaterte nærings-og driftsinteresser 
over til de mer generelle boliginteresser som hagebruk, rekreasjon, lek og andre 
sosiale aktiviteter. Tunet og gårdsanlegget skal således danne rammen om en 
rekke aktiviteter som, om en sammenligner med bysituasjonen gjerne foregår på 
flere adskilte områder. Innenfor tunet skal en på samme sted bo, arbeide og vok
se opp. 

Dette setter spesielle krav til utforming og plassering av bygninger, og 
behandling av terreng og vegetasjon. Skal resultatet bli bra må aktivitetene vur
deres i forhold til hverandre og innpasses etter denne vurderingen. Da må en i 
alle fall ha alle aktivitetene eller interessene og deres behov klart for seg. Ikke 
alle er like lette å kvantifisere. I våre dager synes det som om de lettest definer
bare, nemlig driftsinteressene, blir tillagt størst verdi. De mindre definerbare 
behov, bl.a.  psykologiske, kan i enkelte tilfeller synes helt glemt. Det er heller 
ikke til å komme forbi at det er motstridende interesser inne i bildet. Det betyr at 
bedriftsinteressene må veies mot trivselsfaktorene og boliginteressene. 

Sett i forhold til dette skulle tunet ha en rekke egenskaper og tilfredsstille de 
samme krav som en hvilken som helst bosetning ideelt skulle oppfylle. D .v.s. til
fredsstille vårt behov for tilhørighet, trygghet og andre psykologiske behov. Som 
bosted utgjør det vår "base" eller utgangspunkt i forhold til omverdenen, og vår 
referanse i forholdet hjemme/borte. 

Dette er generelle krav som kan stilles til enhver bosetning. 
Det er å håpe at registreringer som denne og andre studier av tidligere tiders 

byggeskikk kan gi oss ideer til løsning av disse krav. 


