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�ermetikkfabrikker. Store nye anlegg for slik virksomhet ble bygget i Sundgt. 109 

o Hallelandsgt. 150. Dessuten vokste mekaniske verksteder knyttet til skipsfarten 

fra Haugesund Mekaniske Verksted og Haugesund Slip fikk etterhvert en demi

posisjon innen arbeidsmiljøet på Risøy. 

Etter illstanden innen sildefisket fra begynnelsen av -60 årene er også for

edlingsvirks mheten i tilknytning til fisket gradvis blitt nedtrappet. På under

søkelsestidspu tet ble det overhodet ikke drevet slik virksomhet på nord-Risøy. 

Den mekaniske · dustrien har derimot ekspandert over samtlige eiendommer på 

nordvestre del av ø en. Sjøhusene på disse eiendommene er enten blitt revet eller 

tatt i bruk som lagei\.
·
o

�
gså de øvrige eiendommene hvor det tidligere ble drevet 

fiskeforedling brukes
-
l � til lagring for en vesentlig del av lystbåter. Flere anlegg 

står dessuten tomme. For e, stor del har bygningsmiljøet enda beholdt preget det 

hadde fått før tiden omkring o rhundreskiftet. Men på Sundgt. 139, Smedasundet 

35-37 og Sundgt. 109 er det opp rt nybygg henholdsvis i 1957, 1970 og 1973. 

Spor etter eldre gateanlegg finn . vi på den vestlige og den nordlige delen av 

øyen, hvor offentlig gateanlegg tidligs ble utført. Sundgt. ble opparbeidet henimot 

1905. Kjørebanen ble forsynt med grusd ke. Den enkelte huseier pliktet den gang 

som i dag å holde fortauet foran sin eien . Mange huseiere lot i tiden fram til 

første krig fortauet og innkjørselen dekke d store rettvinklete heller. Renne-

stein formet man av lange smale heller i to rekke hvorav den innerste sto vertikalt 

som kant foran fortausflaten. Senere ble sementde e ofte nyttet. Etter siste krig 

er asfalt blitt alminnelig både som gate- og fortausdek "e. Bare få fortau fortrinnsvis 

i de eldste gatestykkene har i dag grusdekke. Bred gram stein er oftest blitt brukt 

som fortauskant både ved nyanlegg og ved reparasjon av g le. 

l. R. Østensjø: En by blir til, Hgsd. 1950, s. 72. 

2. R. Østensjø: Haugesund 1835-1895, Hgsd. 1958, s. 139. 

3. R. Østensjø: Haugesund 1835-.1895, Hgsd. 1958, s. 283. 

4. R. Østensjø: Haugesund 1835-1895, Hgsd. 1958, s. 210. 

HUS OG HUSHOLDNING 

Av Carl Egil Buch. 

Disponeringen av tomtene. 
Bebyggelsen på Risøy representerer byggeskikk. Det vil si at den er produsert av 

byggmestre eller lekfolk som enten har planlagt bygningene selv eller har bygget 

etter arkitekttegninger med typepreg. Skikk og bruk og nedarvet tradisjon har spilt 

de viktigste rollene ved utformingen av bygningsmiljøet på øyen. Men Bygnings-
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loven, reguleringsplanen og topografiske forhold har tjent som ramme om disse 
faktorene. 

Byggeskikken kommer til uttrykk i typene husformer man har nyttet, men kan
skje mer i plantypene, konstruksjonstypene og utstyrstypene som går igjen i byg
ningene. Måten bygningene er plassert på tomtene på må likeledes i vesentlig grad 
henføres til skikk og bruk. Men her har også tomteinndelingen spilt en stor rolle. 
Ser vi hvordan eiendommene langs Sundgt. som representerer perioden 1870-1910 
er disponert, merker vi oss de store uthusene som et karakteristisk trekk. Viktige 
sider ved husholdningen var knyttet til uthusene, og trafikken mellom uthusene 
og våningshusene må opprinnelig ha vært livlig. For å skjerme denne trafikken og 
andre gårdsplassfunksjoner som knytter seg til husholdningen mot innsikt fra 
gaten, har det vært om å gjøre å skape et mest mulig lukket gårdsrom. Samtidig 
har det vært viktig å gi gårdsrommet en brukbar størrelse. Skulle disse behovene 
tilfredsstilles, måtte tomtedisponeringen som er karateristisk for Sundgt. være den 
mest effektive. Her ligger våningshuset i gatelinjen og uthuset langs en nabogrense 
med en samlet gårdsplass mellom. Bortsett fra at uthusene etterhvert ble bygget 
mindre og til sist forsvant eller ble erstattet med garasjer, er denne disposisjons
planen den alminneligste like til slutten av 1950-årene. På dette tidspunktet ble to
mannsboliger av samme slag som dem vi finner i John- og Jens Risøensgt. vanligvis 
lagt midt på tomtene i deler av byen hvor eiendommene var større enn på Risøy. 
På Risøy virket tomtestørrelsen til at den gamle skikken å legge våningsghuset i 

gatelinjen holdt seg. 

Hus/ormene. 

De fire bygningene Sundgt. 99-105 representerer normalformen for trehus som 
bygningsloven av 1896 forutsatte og det maksimale bygningsvolumet den tillot for 
slike hus. Bygningene er oppført i to fulle etasjer over kjellere som ligger helt og 
delvis over bakken. Bygningskroppen har enkel kasseform over nesten kvadratisk 
grunnflate. Taket er sadelformet. Vinkelen er nær 90°. Under taket er det blitt plass 
til gode beboelsesrom mot gavlene. Denne hustypen finnes det representanter for 
på Risøy fra årene først på 1900-tallet. Det er ikke urimelig å anta at typens 
popularitet i Haugesund i denne perioden bl.a. skyldes inspirasjon fra svenske 
«landshøvdingehus» som den ligger typologisk nær. Det skulle være unødvendig å 
minne om Haugesunds nære kontakt med f.eks. Gøteborg, hvor slike hus ble bygget 
i stort antall. En variant av typen ble alminnelig igjen på Risøy i utbyggingsfasen 
fra slutten av 1940-årene til slutten av 1950-årene. Men i denne perioden har typen 
alminnelig kjeller, og grunnflaten er mer langstrakt enn tidligere. I begge perioder 
var typen innrettet med adskilte leiligheter på hvert plan. Men tidlig i århundret 
var beboelsesarealet oppstykket i flere leiligheter enn senere. 

Bortsett fra enkelte hus blant den eldste bebyggelsen på Risøy, som har en smal, 
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Sundgt. 99-105. Bygget 1901-04. Den nærmeste fasaden ombygget i 1969, de 
andre i 1950- og -60-årene. Grunnplantyper 4A og 5A. 

lav, langstrakt form, er mesteparten av øyas øvrige bolighus på llrl etasje over nær 
kvadratiske grunnflater. Bygningskroppen er sluttet, men gjerne med et trappehus 

føyet til på husets bakside. Sadeltaket har nesten rett vinkel. Før ca. 1880 hadde 
overetasjen mest karakter av loft. Senere fikk den full innredning som leilighet. 
Omkring århundreskiftet ble l '12 etasjes typen bygget med større volum enn tidlig
ere. Dermed ble også toppetasjen rommeligere og fikk et mer høgverdig preg. Det 
ble vanlig å plassere huset på høg grunnmur. Kjelleren ble da innredet til beboelse 
eller butikk. Flere hus ble i tiden omkring århundreskiftet hevet og tidligere 
kjellerrom innredet som nevnt ovenfor. 

Bygningene på Risøy fra perioden sist på 1800-tallet til og med lste krig av
speiler den sterke interessen innen denne tidens lokale byggeskikk for husenes 
hjørneutforming. Denne interessen representerer en devaluering av «iiber Eck»
motivet som da og tidligere sto sentralt innen arkitekturen. I Haugesund lanserte 
Einar Halleland en rekke måter å tilpasse dette motivet den lokale byggetradisjonen 
på. Hans bygninger synes å ha hatt avgjørende innflytelse på byggmesternes bolig
produksjon. 

Interessen for hjørnebygninger førte til variasjoner av 2- og l '12 etasjestypen 
som kan synes forvirrende. Men i prinsippet er variantene enkle. På hjørnehus ble 
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Sundgt. 190. 1903. Grunnplantype 4C. 
Gavl på tre hovedfasader og over avfaset 

hjørneparti. Sent sveitserutstyr. 

Sundgt. 135. Valmtak og hjørneløsning med tårn. 
Sveitserutstyr av sen type. Grunnplantype 4B. 

det oftest reist gavler på begge gatefasadene slik at mønene krysses i rett vinkel og 
to skrå takflater møtes over hushjørnet mot gårdsplassen. Like vanlig var det å la 
huset få tre gavler, ja, fire forekommer også. Hushjørnet mot gatekrysset ble avfaset 
eller avrundet. Over dette ble det reist en mindre gavl med retningen diagonalt mot 
skjæringssløysen for takets hovedpartier. Istedenfor en slik smågavl kunne det nyt
tes tårn. På Risøy finnes det også et eksempel på en annen alminnelig hjørneløsning 
( Sundgt. 13 5). Taket er i dette tilfellet avvalmet mot begge gatesidene og med tårn
opp bygg over hjørnet. Dessuten viser dette huset en annen måte man i denne peri
oden brøt takflatene på, nemlig ved å la vinduer i den halve toppetasjens lang
vegger fortsette over takgesimsen i små spisse oppbygg. 

Like før 1910 kom mansardtak på moten i Haugesund. Takformen ble brukt på 
den klassiske l� etasjes hustypen og muliggjorde en videreføring av tendensen til 
å utvide toppetasjen. I mansardhusene er denne etasjen innredet etter samme plan 
som hovedetasjen, men de bratte takflatene ble fortsatt oftest konstruert med åser 
og sutak - ikke av plank. Slik beholdt etasjen noe av loftspreget. Mansardtakenes 
overdel ble særlig henimot 1915 mer og mindre avvalmet mot gavlene. Likevel ble 

33 
3 



a 

l ta:] 

2� 

3 

4 

6 

36 

PLAN� 
TYPER 



disse ytrerommene kunnet bytte plass, men helst slik at gangen har ligget på 
kammerssiden. 

Disse tre plantypene viser nært slektskap med plantyper som i samme periode 
var vanlige i landdistriktene omkring Haugesund. De må være blitt overført til byen 
med innflytterne fra bygdene. Elementer i planene kan imidlertid være blitt påvirk
et av bymiljøet. F. eks. synes dette å være tilfelle m.h.t. tendensen til oppdeling av 
kjøkkenregionen i plantype 2, når man sammenligner dette forholdet med tilsvaren
de hus i landdistriktene. Det samme gjelder kjøkkenets plassering på stuesiden i 
plantype 3. 

Den fjerde plantypen som var i bruk fremover mot 1880, har en annen bakgrunn. 
Plantype 4 kjennes best på de to stuerommene som ligger ved siden av hverandre 
mot husets framside. Mot baksiden ligger det tre rom, soveværelse, kjøkken og 
gang, hvorav soveværelset alltid i ene enden. Planen er kjent, særlig fra Stavanger/ 
Sandnesområdet. Den nådde tidligere utbredelse i bymiljø enn på landet. Sann

synligvis er den utviklet i byen som et resultat av viljen til å ha en finstue. Den 
spredte seg sammen med sveitserutstyret. 

Fram mot 1880 ble det bygget flest hus med plantype 2 og l. Færre hus ble 
bygget med plantype 3 og 4. Plantype 3 kan ha representert for store hus for 
sosialgruppen som slo seg ned på øyen. Plantype 4 hadde akkurat omkring 1880 
begynt å vinne popularitet og hadde enda ikke klart å nå opp ved siden av de eldre 
plan typene. 

At et skifte var i ferd med å skje i romdisposisjonen av bolighusene understrekes 
av forholdet på dette punktet i perioden 1880-1900. I denne perioden var plan
type 4 så å si enerådende. Nybygg som representerer de øvrige plantypene kunne 
ikke påvises fra dette tidsrommet, bortsett fra ett eksempel på bruk av plantype 2. 
Og de gamle plantypene kom heller ikke i bruk igjen senere. Innen 1880 hadde de 
altså måttet vike plassen for en ny måte å innrette husene på som forutsatte større 
plass og anledning til å avsette en del av plassen til luksusbehov. En reservasjon 
må imidlertid tas. Noen av planene vi registrerte som plantype 4 kan opprinnelig 
ha vært plantype 2 som ved ombyging er blitt endret. Men disse tilfellene kan ikke 
rokke ved hovedinntrykket av forholdet i perioden mellom de gamle plantypene og 
den nye. 

Så lenge plantype 4 dominerte boligbyggingen, var varianten med kjøkken midt 
mellom gangen og soverommet i romraden mot baksiden vanligst. Fra tidsrommet 
1880-1900 er også en annen variant kjent, nemlig der gangen er plassert mellom 
kjøkkenet og soveværelset. Men denne utformingen av plantype 4 ble brukt langt 
sjeldnere enn den første. 

På Risøy var plantype 4 den mest alminnelige i bolighus til og med byggeriet 
omkring 1ste verdenskrig. Plantypen var i bruk og ble fornyet også etter denne 
tiden, men særlig etter 1940 møtte den konkurranse i en ny plantype. Ved siden 
av variantene som allerede er beskrevet, forekom den fra perioden 1900-1908 i en 
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verk og jernbjelker over store spenn ryddet bort fordommene mot å konstruere 
slike rom i vanlige bolighus. Innen rammen av plantype 4 kunne det ikke formes 
en velproporsjonert moderne stue. Plantype 6 bød derimot en slik mulighet. Denne 
muligheten må også ha spilt en stor rolle når planen senere er blitt videreutviklet i 

moderne typeeneboliger på ett plan. 

Kons truksjonsformene. 
Bortsett fra kommunens kvartal finnes det knapt et bolighus av mur på Risøy. 

Et studium av bygningskonstruksjonene i registreringsområdet er derfor et studium 
i ulike typer trekonstruksjoner som har vært alminnelig brukt i Haugesunds tid. Den 
viktigste konstruksjonstypen er laftet plank og åsetak. Denne konstruksjonsmåten 
var enerådende i tradisjonelle bolighus på Risøy over tre av periodene vi tidligere 
har operert med, nemlig like fram til 2dre krig. Straks utbyggingen av Risøy be
gynte kan reisverk ha vært hyppigere brukt enn senere i ikkesentrale deler av 
bygningene. En sammenligning av byggeskikken i landdistriktene skulle tilsi dette. 
Men slik bruk av reisverk lot seg ikke påvise under registreringsarbeidene. Noen av 
de eldste bolighusene på øyen har imidlertid bevart sine sperretak og vitner om at 
denne måten å konstruere tak på har hatt hevd ved siden av ås-konstruksjonen. Tid
ligere sperretak kan ved ombygninger være erstattet med åstak. Materialknappheten 
etter krigen medvirket til at reisverk igjen kom i bruk. Sammen med det dukket og
så sperretakene opp igjen. Denne renessansen for et bygningsprinsipp som lenge had
de vært miskjent danner overgangegn til de moderne konstruksjonsmåtene som nyt· 
tes i dag. 

I Sundgt. 125b som tilhører perioden før 1880 og som delvis kan være oppført 
allerede før 1856, kan laftemåten studeres. Den kan være representativ for lafte
måten i de eldste husene på Risøy. Det er nyttet 3" hogget plank i veggene og nav
ene har store laftehoder. Vårt studium av Risøybebyggelsen gir ingen holdepunkt 
for å datere overgangen til mer og mindre enkle sinklaftformer og høvlet, pløyet 3" 
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Navtyper som har vært brukt på Risøy. 

Fig. 90. 

Vestlandsk 

tappnav. 

(Etter Michelsen, M.: Håndbok for byggmester og bygningstømrer). 

plank. Men bruk av disse elementene var enerådende omkring århundreskiftet. Til
feldige inntrykk fra annen bebyggelse i Haugesund og omlandet frister til å antyde 
en lengre overgansperiode med tyngdepunkt omkring 1850 for navtypenes vedkom
mende og 1890-årene som overgangsperiode m.h.t. planktyen. Sinklaft og pløyet 
plank var i bruk til 2dre krig. 

Da lanserte tyskerne moderne former for reisverk i sine bygninger. Etter krigen 
bidro materialknapphet til at slik veggkonstruksjon snart ble mest alminnelig. Sam
menliknet med reisverk fra Haugesunds eldste tid som i bolighus kunne være rene 
grindkonstruksjoner, var det nye reisverket spinkelt og utradisjonelt. Utvendig ble 
det gjerne kledt med diagonalstilte uhøvlete bord, papp og ytre bordkledning. Inn
vendig fikk det kledning av pløyde bord. I Jens Risøensgt. 127 er det porøse plater 
av spon og sement mellom stenderne i reisverket. Konstruksjoner av denne typen 
ble nyttet i ytterveggene i samtlige hus bygget i tiden fram til 1960. I innerveggene 
ble oftest nyttet stående plank. 

Stående plank som ytterveggkonstruksjon var lansert i Haugesund omkring 1920. 
Konstruksjonsmåten fikk et oppsving nær 2dre krig. Men på Risøy er det visstnok 
ikke bygget noe hus med slik konstruksjon. 

På gamle sperretak ble sutaket lagt av vannrette bord med overlegg i kantene. 
En yngre sutakstype har loddrette over- og underliggere på spikerslag. Slike sutak 
kunne ikke med sikkerhet påvises i noen av de registrerte husene. Sperrkonstruk
sjonen synes allerede lenge før 1880 å være trengt tilbake av åskonstruksjonen med 
su tak av over- og underliggere av l" bord, som den antagelig lenge hadde måttet 
konkurrere med. Sperretak har neppe noen gang vært enerådende i Haugesund og 
forekommer ofte i kombinasjon med åskonstruksjoner. 

Den nye typen åstak var enerådende i den typiske sveitserperioden fram til 
1908. Det kraftige sutaket gjorde de store lettvirkende takutspringene stilen krevet 

41 



Sundgt. 115. Takutspring av biedermeiertype. Sundgt. 144. Takutspring av tidlig sveitsertype. 

Både til klassisismens og biedermeierens utstyr hørte vestlandspanel med en flat 
buet profil på undersiden. I dag har bare ett bolighus på Risøy fra før 1880! 
tømmermannspanel, men slikt panel kan ha vært mer utbredt tidligere. Husene 
hadde en sluttet form, først uten framspringende takskjegg på gavlsidene og gjerne 
med svak svai over ufsen. Senere ble takutspring på gavlsidene alminnelige, men 
med begrenset lengde, tung form og uten konsoller. ( Sundgt. 115 ) .  

Perioden fra 1880 framover mot århundreskiftet er en overgangsperiode hvor 
biedermeierformene etterhvert måtte gi etter for sveitserformer. Nesten alle husene 
fra denne perioden har sveitsertak med stor vinkel, stort takutspring, lett form, ut
skårne vindskier og konsoller. Men vinduene er seksdelte med profilert flatt list
verk og bordkledningen er vestlandspanel, nå med staffprofil langs underkanten. 

Like før århundreskiftet behersket sveitserstilen byggeskikken på Risøy helt. 
Staffpanelen hadde avløst vestlandspanelet, og i husene bygget like etter 1900 ser 
vi ofte at bygningenes hal ve overetasje har stående slik panel og underetasjen ( e )  
liggende. Hvert stående bord er avspisset i nedrenden. I sveitserperioden nyttet 
man stadig en gesims som skille mellom etasjer. Den besto av et vannbord 
og under den et bord med utsaget ornament langs underkant. Underkantens kontur 
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Sundgt. 168. Omkring 1880. Grunnplan
type 4A. Tidlig sveitserutstyr. 

Sundgt. 138 og 140. 1890-årene. Grunn
plantype 4A. Klassisk sveitserutstyr. 

kunne anta mange former. Mest alminnelig synes en bord å ha vært med halv
sirkelformede tunger med en sirkulær fordypning i hver tunges sentrum. Ellers nyt
tet man tannsnitt og border der segmentbuer i ulike sammensetninger dominerte. 

Med sveitserstilen ble de tofags seksdelte vinduene erstattet med tofagsvinduer 
med høgt underfag uten sprosser og lite overfag. Slike vinduer ble i hovedrom ofte 
kombinert to og to ved siden av hverandre. Men trefagsvinduer hadde forekommet 
før århundreskiftet og ble også en del brukt i den klassiske sveitserperioden. To
fløyete fyllingsdører med to eller tre fag hvert med høg glassrute i overpartiet ble 
alminnelige som hovedinngang til husene. Stort arbeid ble nedlagt på vindusom
ramningene. Deres form har en tredimensjonal karakter. Med sterkt fremspringende 
vannbord over og under vinduet båret av utstående konsollstykker oppnådde man 
dybdevirkning i flere plan innover mot vindusflaten. Bordene i sveitserstilens 
vindusgerikter er glatte på Risøy, men gjerne avfaset ved ytterkantene. Konsoll
stykkene ble før århundreskiftet laget smale, og ble plassert ved siden av det egent
lige geriktet. Senere ble de oftest laget bredere og plassert oppå eller i flukt med 
geriktbordene. Under vannbordene ble geriktet pyntet opp med et bord utsaget i 
underkant med motiver bl.a. som dem nevnt i forbindelse med gesimsene. Dørom-
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På de få husene som ble bygget i -20- og -30-årene ble det nyttet utstyrsformer 
nær beslektet med mansardtidens. Først med nybyggingen etter krigen kom former 
i bruk som representerer et brudd med det gamle i retning av en ny forenkling. 
De funksjonalistiske idealene gjorde seg gjeldende i byggeskikken. Som kledning 
ble igjen vestlandspanel moderne, men falset og med mindre dimensjoner 
enn kledning fra før århundreskiftet. Vilje til å gi vindusåpningene breddevirkning 
førte til at overfagene forsvant. Tofagsvinduene ble kvadratiske og uten småspros
ser, og trefagsvinduene sterkt rektangulære fortsatt med bredt midtfag. Som gerikter 
ble brukt smale lister som ble satt sammen tilsynelatende uten dekorative hensikter, 
men slik at geriktet effketivt kunne tjene som dekke og vannavslag. Takutspringene 
var små. Men i midten av 1950-årene ble flere hus oppført med svai over ufsen og med 
skrå underkledning som overgang mellom ufsen og veggen. (Jens Risøensgt. 125.) 

Hvor dan forholder typologien og kronologien i boligbyggelsen på Ris øy seg til 
resten av Haugesund? Spørsmålet lar seg naturligvis vanskelig besvare uten på 
grunnlag av tilsvarende materiale fra byens område. Men det er verd å understreke 
at sosialmiljøet på Risøy har vært særlig homogent med en bestemt standard som 
synes uforandret enda i dag. I sitt husmiljø har denne sosialgruppen nyttet tra
disjonsstandardiserte bygningstyper som boliger. Slike bygningstyper representerer 
en retardering og en forenkling i forhold til elitemiljøets typer m.h.t. alle aspektene 
ved bygningen vi har behandlet ovenfor. Dette synes også å være tilfellet for Risøys 
velkommende. Boligbyggelsen på øyen representerer en begrenset sektor innen by
ens lokale bygningsmiljø som benytter et lite antall former i et forsinket tidsforhold 
til miljøene hvor formene opprinnelig ble introdusert. Forholdet kan være blitt for
sterket av at det begrensete boligområdet var omgitt av virksomheter knyttet til 
næringslivet, og av at gjeldende reguleringsplan la forholdene til rette nettopp for 
tradisjonell konsentrert bebyggelse. Også produksjonsprosessen bak slik bebyggelse 
i perioden Risøy representerer har hatt en begrensende og konserverende virkning. 
Å bruke arkitekt til en vanlig tomannsbolig ansås å være unødvendig. Slike hus ble 
håndverkere og bygningskyndiges verk. 

Uthusene. 

De aller fleste eiendommene på Risøy er foruten våningshuset bebygget med ett 
eller flere uthus. Uthusene har svært forskjellig karakter alt ettter bebyggelsens ald
er, funksjon og moderniseringsgrad. Vi kan skjelne mellom tre hovedtyper etter 
husenes funksjon. Ulike funksjoner har knyttet seg til uthusene til ulike tider, og 
funksjonen har bestemt uthusenes form og oppbygning. 

Den første typen er uthus med funksjoner som vaskehus, rullebod, tørkeloft, ved
hus og privet. Funksjoner som stall og høyloft har også ligget til hus av denne 
kategorien. Slike uthus ble ikke bygget etter 1912. Etter denne tid ble husholdnings
funksjonene samlet i våningshuset. Den neste kategorien uthus er bygninger med 
karakter av skur for lagring eller diverse virksomhet. Den siste gjelder skur eller 

48 



Sundgt. 169. 
Uthus av eldre type. 

garasjer for kjøretøyer. Bare den første kategorien viser regelmessighet m.h.t. form, 
plan· og konstruksjon. Gjennomgåelsen av disse sidene ved uthusbygningene må 
derfor begrenses til denne uthustypen. Uthusene av type 2 og 3 har et tilfeldig 
preg. De viser et bredt spektrum av former og materialbruk og synes ikke å være 
resultat av tradisjoner tilsvarende dem som gjør seg gjeldende i andre deler av 
bygningsmiljøet på Risøy. Men skurene og halvtakene inngår likevel i bestemte 
bruksmønstre for eiendommene. Vi kommer derfor tilbake til dem i forbindelse 
med måten folk nytter husene og hagene på. 

Den første uthustypen skal vi skissere ved hjelp av to eksempler som represen-
terer byggemåtene før og etter århundreskiftet. 

4 

Uthuset i Sundgt. 169 måler 7,90x3 m. lste etasje er 2 m høg, 2dre etasje 0,80 m 

til ufsen og 2 m til mønet. Det består av fem like store sideordnete rom på tvers 

av husets lengderetning. Inngangene til rommene er fra husets vestre langside. 

Fire rom er ved og koksboder. Rommet i sørenden har dobenk og innenfor denne 

trapp til tørkeloftet. Tørkeloftet i 2dre etasje er åpent. 

Huset er reist over en tørrmur. I reisverket er det nyttet 3x3" saget boks. Sten

dere med l - 1,25 m mellomrom er tappet inn i bunnramme over muren og topp

ramme i høgde med ufsen. På gavlsidene er små skråstivere mellom topprammen 

og stenderne. Gulvbjelker av reisverksboks i husets tverretning hviler på vann

rett bord spikret på stenderne. Gavlspissene er konstruert av to stykker boks 

skrått mot hverandre som er sammenfeldt i skjæringspunktet. Gavlene bærer 

mønsås som også støttes av et midtsperr uten hanebjelke. I sutaket som er spik

ret på topprammen og mønsåsen, er nyttet over- og underliggere av lx7" bord. 

Det er tekket med krumme sandnespanner. Huset er utvendig kledd med malt 
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vestlandspanel av 3/4x6" høvlete bord med staffprofil i underkant. Vindskiene 
har tungeornament langs underkant. I gulvene er nyttet uhøvlete upløyete l" 
bord med ujevn bredde. Samme slag stående bord er brukt i de innvendige veg
gene. Innvendig kledning finnes ikke. Dørene har labankkonstruksjon. I hver 
gavlspiss er det lufteluke for tørkeloftet. Eiendommens stige er opphengt under 
takskjegget over dørrekken. 
Uthuset i Sundgt. 134 måler 7,50x3,50 m. lste etasje er 2,25 m høg. 2dre etasje 
er 2 m høg ved gårdssiden og 3 m ved brannmuren. Huset har pulttak. Av de tre 
omtrent like store sideordnete romenhetene tjener den venstre som vaskerom. 
Denne delen av uthuset er i en etasje, har yttervegger av mursten og betong, murt 
kokeovn med skorsten, og spring med åpen kumme under. De to øvrige romen
hetene er vedboder. Av den østre er avpanelt et do, og av den vestre en gang 
med trapp til åpent tørkeloft med rulle over disse rommene. Fundamentet og 
veggenes reisverk er som i forrige eksempel. 5x2" bjelker i husets tverretning 
danner underlag for sutak av brede pløyete bord spikret i samme retning som 
sperren på spikerslag. Sutaket er fornyet. Det er tekket med skifer. Kortveggenes 
stendere er oventil festet mot 'ytterste sperr. Huset er utvendig kledd med lig
ende staffpanel. Brannmuren utenpå den nordre langveggens reisverk er av tegl
stein pusset på utsiden. Doet er avpanelt av l'' stående høvlete plank med inn
vendig kledning på ytterveggene. Andre skillevegger er av stående uhøvlete bord. 
Gulvet mellom etasjene er av brede pløyde bord. Jordgulv i vedbodene. Sement
gulv i vaske huset, ellers dører i labankkonstruksjon. T ofags firedelte vinduer i 
tørkeloftsgavlene. Smårutete vinduer i vaskehus og do. 

Hver eiendom på Risøy har dannet ramme om faste avgrensete systemer av virk
somheter knyttet til eiendommens boligfunksjon. Flere av disse virksomhetene har 
stillet spesielle krav til sin materielle ramme og krevet faste innretninger i bygnings
miljøet. Virksomhetssystemene har endret seg fra tid til annen. Slike endringer har 
straks satt sine spor i bygningsmiljøet på eiendommene. I Risøys klassiske utbyg
gingsperiode, fra 1880-1920, måtte en relativt lang rekke husholdningsvirksom
heter avvikles innen boligeiendommens grenser. Fra denne perioden kjenner vi 
bare få eksempler på at slike virksomheter ble besørget utenfor eiendommene. 

På en boligeiendom kom altså visse deler av bygningsmiljøet til å få hver sine 
karakteristiske funksjoner. Hvilke varianter kan vi skjelne i funksjonsfordelingen 
og formen den ga bygningsmiljøet, og hva betinget variasjonene? 
· Størst regelmessighet og stabilitet viser plasseringen av det vi kan betegne som 
boligens elementærfunksjoner, nemlig å være ramme om beboernes opphold, hvile, 
søvn, måltider, matlaging og husarbeide. Alle disse funksjonene er knyttet til selve 
boligen, eiendommens leiligheter. Den karakteristiske regelmessigheten i bruken av 
leilighetsplaner er et vitnemål om de forholdsvis strenge normene som har bestemt 
disponeringen av hovedfunksjonene i leilighetene. Hvordan disse ytrer seg i dag 
kommer vi straks tilbake til. Her kan vi igjen peke på at hver eiendom på Risøy 
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Sundgt. 134. 
Uthus av yngre type. 

1904. 
Vaskehus i mur i 1913. 

opprinnelig var innredet for to eller flere husholdninger. Leilighetene i de halve 
toppetasjene og i kjellerne ble som regel mindreverdige i forhold til dem i hoved
etasjene både m.h.t. romantall og teknisk standard. Men hver leilighet trengte til
leggsrom for husholdningens ytrefunksjoner. 

Slike ytrefunksjoner var vask, tørk og stell av tøy, og lagring av brensel og mat. 
Do var en nødvendighet, og i perioder var det også blitt holdt husdyr som gris og 
høns på noen eiendommer. Måten å plassere disse funksjonene i bygningsmiljøet på 
viser større variasjon enn for elementærfunksjonens vedkommende. Plasserings
måten var avhengig av typen hovedbygning man la på tomten. Og for valg av 
hovedbygningstype kunne tomtens beliggenhet ha betydning. 

En særlig vesentlig betydning for disposisjonen av de ytre husholdningsfunk
sjonene må utnyttelsesmulighetene kjelleren bød på ha hatt. Der kjelleren ble byg
get slik at den kunne nyttes som bolig, butikk eller verksted måtte det bli liten 
eller ingen plass for husholdningsfunksjonene til de øvrige leilighetene i huset. Den 
ytre funksjonen som sist vek fra kjellerarealet var klesvask. Ved å legge vaskeboden 
i kjelleren slapp man å legge opp ekstra vann og kloakk for dette spesielle for
målet. Vaskekjelleren kunne dessuten kombineres med andre virksomheter i kjel
leren og tjene som kjøkken for leiligheten, butikken eller verkstedet der. Til den 
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faste innredningen i vaskeboden hørte kokeinnretning. I de eldste husene kokte 
man på grue. Senere ble murte ovner med ringer og takke av jern mest alminnelige. 
I kjelleren kunne kokeinnretningen koples til hovedskorstenen. I uthus måtte det 
mures spesiell skorsten for ovnen. 

Også oppbevaring av mat ble lagt til kjelleren så sant den kunne romme denne 
funksjonen. Der kjelleren var i bruk som bolig eller hadde annen spesiell funksjon, 
ble gjerne likevel en liten bod reservert for matlagring, felles for husholdningene i 

huset. Det var om å gjøre å skaffe plass for denne funksjonen nettopp i et kjølig 
og mørkt kjellerrom. 

Til ·kjellere som ikke hadde spesialfunksjon, var det vanlig å legge flere hus
holdningsvirksomheter, helst med tilknytning til stell av tøy. Ved vaskeboden kunne 
det ligge rullebod hvor tøy også kunne strykes. Ellers i kjelleren kunne det være 
boder for lagring av brensel. 

Loftet ble mest alminnelig brukt til lager av bortsatt bohave og klær og til tørke
plass. Som tørkeplass var det bedre egnet enn kjelleren p.g.a. gjennomtrekks
mulighetene og gunstigere fuktighets- og temperaturnivå. Samme fordeler utnyttet 
man ved å innrede kleskott på loftet. På mer rommelige loft ble det også plass til 
rulle selv når deler av loftet var i bruk som beboelsesrom. 

Bruken av loftet måtte altså for en del være avhengig av hvorledes kjelleren ble 
utnyttet, og bruken av kjelleren av hvilke muligheter loftet bød for å plassere hus
holdningsvirksomheter der. Disposisjonen av både kjeller og loft bestemte behovet 
for uthus. Der det var rommelig kjeller og loft kunne behovet for uthusplass være 
begrenset. 

De funksjonene som alltid ble lagt til uthuset der slikt fantes fordi det var ønske
lig å fjerne dem et stykke fra selve boligen, var privet og husdyrhold. Spesielle 
privet- og husdyrbygninger ble således oppført også etter 1912 da andre typiske 
uthusfunksjoner helst ble lagt til selve våningshuset. Men siden det i hus bygget 
før dette tidspunktet bare var plass til å få husholdningsvirksomheter i kjeller og 
på loft, var større uthus som regel påkrevet. Rom for husdyr var sjeldne. I uthus 
forekom det derimot nesten alltid rom for lagring av brensel, ett for hver leilighet 
i våningshuset. På loftet over bodene kunne det bli plass både for klestørk og rulle. 
Var det ikke muligheter for klestørk på loftet over våningshuset, var det om å gjøre 
å skaffe en lukket slik plass et annet sted p.g.a. det fuktige værlaget. Det kunne 
også innredes matbod i uthuset, men dette ser ikke ut til å ha vært vanlig. Men 
verkstedrom o.l. har forekommet i uthusene. 

Disponeringen av de ytre husholdningsvirksomhetene over eiendommens ulike 
deler har vekslet fra tid til annen. Det er usikkert hvordan forholdet opprinnelig 
var innen den eldste bebyggelsen på Risøy. Kartene viser relativt få og små uthus. 
Sannsynligvis var f.eks. vask av tøy mindre knyttet til selve eiendommen enn den 
senere ble, og rom var dermed ikke påkrevet for denne funksjonen. Eiendommene 
hadde ikke innlagt vann, og klesvask, inklusive koking, må ha foregått ved bekker 
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eller brønner der vann kunne skaffes i større mengder. Klestørk er ventelig og blitt 
besørget utendørs eller på loft, og stell av tøyet kan i større grad· ha foregått i 
selve beboelsesrommene enn vanlig var senere. Sundgt. 125b er et eksempel på ord
ning av brensellager som har tradisjon i landdistriktene omkring byen. En vedskut 
er oppført i forlengelsen av våningshuset, her uten å komme til uttrykk i bygnings
formen. Rimeligvis har tilsvarende skuter og svoler hatt en viss utbredelse i for
bindelse med den eldste bebyggelsen som rom for lagringsfunksjonen. Uthusene 
fra tiden før 1800 har ventelig fortrinnsvis vært ramme om privet og husdyrhold. 

Perioden fra 1880-1912 er de store uthusenes tid på Risøy. I denne peribden 
ble det brukt bolighustyper som i høg grad utnyttet arealet i bygningene til leilig
heter. Bygninger som tidlig i perioden var bygget med kjeller kunne senere bli 
hevet og kjelleren helt eller delvis bli innredet til bolig. Den stadig tettere bebyg� 
gelsen på øyen gjorde vask i det fri vanskeligere. Loftene var lave og trange og 
egnet seg lite til bruk. Dermed ble uthustypen alminnelig som vi allerede har sett 
eksempler på. Den representerer en forskyvning av et maksimalt antall hushold
ningsfunksjoner fra våningshuset til uthuset. 

Etter 1912 skjedde det en forskyvning i motsatt retning. Husene som ble bygget 
framover mot 1920 hadde store kjellere og rommelige loft. Bare privetfunksjonen 
ble igjen i uthuset. De andre virksomhetene ble trukket inn i våningshuset. I kjel
leren ble det plass både til rulle, matboder og vedboder utenom vaskeboden. På 
loftet kunne det tørkes utenfor bodene og boligrommene. 

Etter lste krig ble vannklosetter vanlige. De ble i førstningen �nnredet i kjeller
ne både i nye og gamle hus. Dermed ble det slutt med å bygge uthus av det vi 
tidligere betegnet som type l. I tiden fram til etter 2dre krig var samtlige hus
holdningsfunksjoner normalt samlet under våningshusets tak. 

Perioden nærmest vår egen tid er preget av endring innen bolig- og husholdnings
funksjonene. Det er i høgere grad tale om en modernisering av måten de gamle 
boligfunksjonene og husholdningsvirksomhetene ble besørget på, enn om en opp
løsning av funksjoner og om innpassing av nye. Moderniseringen var et resultat av 
teknifiseringen av husholdningen. Den førte til at mange av husholdnigsvirksom� 
betene ble mindre plasskrevende enn før. De kunne derfor konsentreres ikke bare 
innen våningshusene, men i sterkere grad innen den enkelte leilighet. 

Nye vaskemidler og nye stoffer gjorde vasken enklere. Vaskemaskinen gjorde det 
mulig å besørge vasken annensteds enn akkurat i et kjellerrom med sluk. Maskinen 
ble gjerne plassert i kjøkkenet, i badet eller i et særlig nyinnredet vaskerom. Blant 
dem som hadde plassert vaskemaskinen slik, var det eksempler på husmødre som 
fortsatt utført skylling av tøyet i vaskeboden. Vaskemaskinen kunne på denne 
måten helt eller delvis berøve vaskeboden dens opprinnelige bruk. Særlig hardt 
synes det på Risøy å ha gått utover vaskeboder i uthus hvor det bare. i ett tilfelle 
var plassert vaskemaskin. Turen over gårdsplassen virker tungvint for en moderne 
husmor. Men i over halvparten av eiendommene med vaskemaskiner har maskinene 
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betydd en fornyelse av vaskeboden. Maskinen er blitt plassert der og brukes sam

men med de øvrige vaskeinnretninger. 
Den vidløftige driftsmåten i gamle vaskeboder gjorde det naturlig å organisere 

vasken som storvask. Vaskemaskinen la forholdene til rette for hyppigere vask i små 
porsjoner. Dermed falt også behovet bort for å kunne henge store mengder tøy til 
tørk på en gang. Storvasken medførte for og etterarbeidet som ble organisert i en 
bestemt rytme. For at denne rytmen skulle kunne overholdes og vasken avvikles 
systematisk og uten unødig spill av tid, var det om å gjøre å skaffe en viss garanti 
for at tøyet skulle bli tørt innen det fornødne tidspunkt. Tørkeloftene utgjorde en 
slik garanti. Med muligheten for å vaske i små porsjoner var denne garantien mindre 
nødvendig. Vasken kunne tørkes ute ved leilighet eller på tilfeldige steder inne. 
Tørkeloftene ble etterhvert sjeldnere brukt. Den spinkle konstruksjonen i uthusene 
gjorde dem sterkt utsatt for forfall i form av setninger, råte og lekkasjer. P.g.a. 
alderen har slikt forfall gjort seg særlig gjeldende nettopp etter siste krig. Forfallet 
kan ha bidratt til å redusere bruken av tørkeloftene i uthusene. 

Behovet for rulle og rullebod er også blitt redusert av moderne stoffer som krever 
mindre stell og mer utstrakt bruk av stryking. Men rullen anses fortsatt som en 
nødvendighet særlig til stell av duker, og den benyttes som regel enda på sin opp
rinnelige plass. 

Matboden brukes mindre fordi det ikke lenger er alminnelig å produsere syltetøy, 
saft og hermetisert og krydret mat som før i hjemmene. I noen hjem på Risøy har 
fryseboks overtatt matbodens viktigste funksjon. Den er helst plassert i kjelleren 
eller et annet sted i våningshusenes periferi. Før fryseboksens tid hadde kjøleskapet 
allerede fjernet noe av behovsgrunnlaget for matboden. 

Endringene i oppvarmingsmetodene etter krigen har også satt spor i disposisjon
en av de gamle eiendommene. Fremdeles brukes det koks og ved til fyring i 3/4 av 
bygningene i registreringsfeltet, men ikke i samme utstrekning som tidligere. I 2/3 
av bygningene nyttes det elektrisitet og i 1/3 olje. I 2/3 av husene nyttes to av 
disse fyringsmåtene sammen, da helst elektrisitet ved siden av koks og vedfyring. 
Derfor er heller ikke vedbodene i samme hevd som før. Mange av dem tjener som 
lager for andre saker enn dem de opprinnelig var innrettet for. 

Husdyrhold hadde et oppbluss i krisetiden under krigen. Høns og kaniner fantes 
rundt om i gårdene. Senere ble det forbudt å holde husdyr og rommet som hadde 
tjent som hønsehus - ofte det tidligere privetet - ble stående tomt. 

Modernisering. 
Resultatet av omleggingen innen husholdningsvirksomhetene er at rom i kjeller, 

på loft og i uthus som tidligere var en forutsetning for å kunne besørge virksom
tenene, i dag har redusert bruk. Ofte er slike rom helt ute av aktiv bruk. Men 
oppløsningen av bruksmåtene som betinger de eldre anleggenes opprinnelige form, 
oppveies delvis av en motsatt tendens. Også moderne husholdninger har et betyde-
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lig lagringsbehov, men gjerne av en annen type gjenstander enn tidligere. I de gamle 
bodene 

,
finner man nå sykler, barnevogner, bildeler og annet utstyr. I en rekke eien

dommer som er blitt modernisert har man likeledes hatt bruk for ytrerom til lag
ring av bohave som den gang ble til overs, men som senere kan brukes i andre 
situasjoner. Hus- og hobbyverksted forekommer som tidligere i ytreromsmiljøet. 

En annen side ved tendensen til å aktivisere de gamle anleggene er det økete 
plassbehovet de elementære boligfunksjonene i dag har. I forbindelse med moder
niseringer og ombygginger kan ytreromsarealet bli trukket inn i selve boligen. Et 
eksempel kan illustrere hvordan dette ofte skjer, her på en eiendom som ble relativt 
sterkt ombygget. 

Huset er en mansardbygning fra 1916. Opprinnelig inneholdt det to 3-værelses 
leiligheter med plan av type 4a. I kjelleren var det vaske- og rullebod felles for 
begge leilighetene og ved- og matbod til hver av dem. På loftet var det et pike
værelse og tørkeplass utenfor dette. Det var ikke uthus på eiendommen, men et 
utbygg på baksiden inneholdt privet atskilt fra hovedbygningen med en altan. 

I 1969 ble huset bygget om til enebolig for en familie med 5 medlemmer. I 1ste 
etasje ble det innredet fire soveværelser ved at den største stuen ble delt i to. 
Den minste stuen ble delt slik at den delvis ble innlemmet i hallen, delvis i badet 
foruten delen som ble beholdt som soverom. Leilighetens soverom ble beholdt 
som før, men kjøkkenet ble omgjort tli vaskerom og en del av det innlemmet i 
hallen. Et allerede eksisterende WC i utbygget ble fornyet. Inngang til huset ble 
ordnet gjennom et nytt vindfang i privetutbygget. I 2dre etasje ble kjøkken inn
redet i den minste stuen. V eggene mellom de øvrige rommene unntatt oppgangen 
ble slått ut for å få en stor stue. 
De indre dørene i huset ble beholdt. Ellers ble alle vinduene skiftet med nær 
kvadratiske termophanrute�. I stuens vestvegg ble det plassert et særlig stort vindu. 
Innvendig ble alle vegger og tak plate! og alt listverk skiftet. Det b(e ordnet med 
ventilasjonssystem. Oppvarmingen ble basert på elektrisitet, men i stuen ble det 
murt peis. 
Ved registreringen var loftet under ominnredning til lekerom for barna. Veg
gen til pikeværelset var tatt bort for at rommet skulle bli så stort som mulig. 
Loftsrommet var lunt p.g.a. varme som trakk opp fra underetasjene. Kjelleren 
var likeledes under ominnredning. De gamle skilleveggene var delvis fiernet. Her 
skulle det foruten lagerrom innredes hobbyverksted. 

Det ble bygget garasje innerst på tomten. Den ble gjort bredere enn nødvendig 
for bilen med henblikk på sykkelparkering. En egen dør ved siden av garasje
porten ble satt inn for dette formålet. 

·Ombyggingen er et eksempel på god utnyttelse av mulighetene en typisk Risøy
tomannsbolig gir til å tilfredsstille en moderne families behov. Ombyggingen illu
strerer også de ulike operasjonene en typisk modernisering består av. Det atypiske 
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ved eksemplet ligger i ombyggingens omfang. Normalt er moderniseringen av de 
registrerte husene skjedd i etapper over lengre tidsrom og omfatter gjerne ikke fullt 
så radikale inngrep i husets plan som i dette tilfellet. 

Endret leilighetsinndeling i husene er likevel svært karakteristisk for tilpassingen 
av bygningsmiljøet til nye boidealer. I alle de registrerte tilfellene dreier det seg om 
sammenslåing av leiligheter, slik at leilighetsantallet er blitt redusert. I nær halv
delen av de registrerte bygningene har dette skjedd. Mest alminnelig har slike inh
grep vært i de eldste 11;2 etasjes husene med toppleilighet som er mindreverdig i 
forhold til leilighetene i 1ste etasje, og der dimensjonene er små og isolasjonen 
primitiv. Det samme gjelder hus med to leiligheter på hvert plan. I vel1/3 av byg
ningene er det også skjedd hovedendringer i rominndelingen. Tilsvarende leilig
hetsinndelingen, dreier det seg også her om en reduksjon av antallet enheter. Særlig 
vanlig har det vært å slå flere stuer sammen til en. Plantype 4 er oftest blitt mo
dernisert ved at veggen mellom stuene er slått ut. Dermed er det oppstått et rela
tivt langstrakt stuerom. I tilfeller der leiligheter med denne plantypen er slått sam
men med toppleiligheter, er ofte også soverommet innlemmet i stuen som spise
krok e.l. I hus med plantype 5a har planendringene skjedd i forbindelse med sam
menslåing av leilighetene på samme plan. Veggen mellom stuene er fjernet. Det ene 
soveværelset og kjøkkenet er beholdt. Det andre kjøkkenet tjener som entre og 
soveværelset som bad eller sin opprinnelige funksjon. 

Men den moderniseringsformen som springer en mest i øynene er bytte av vin
duer. Vel 2/3 av husene i registreringsfeltet fra før 1940 har helt eller delvis nye 
vinduer. På Risøy finnes det eksempler på at vinduer er skiftet flere ganger siden 
siste krig. Fra da av og fram til ca. 1960 var det vanlig å bytte eldre vindustyper med 
lave to- og trefagsvinduer uten overfag. Trefagsvinduene hadde bredt midtfag. 
Senere kom vinduer med tilsvarende hovedformer, men med bare en rute av termo
phanglass på moten. Slike vinduer er mest brukt i dag. Vinduer fra 1950-årene re
presenterer ikke annen teknisk forbedring i forhold til de opprinnelige vindus
typene enn at rutetallet var mindre. At de gamle vinduene var utslitt kan likevel 
ha betydd en praktisk motivering for vindusbytte. Annerledes har det vært i 60-
årene. Termophanglasset er en teknisk nyvinning som folk er seg bevisst betydning
en av i vårt værharde klima. Vi har likevel inntrykk av at også en art estetiske 
motiver ligger bak utskiftningene, nå som for 20 år siden. Og i så henseende opp
fatter folk vinduene innenfra mer enn som et ledd i eksteriøret. 

Like alminnelig som å skifte vinduer har det vært å fornye kjøkkeninnredningen. 
En annen vanlig måte å forbedre boliger på er å kle veggene med isolerende glatte 
plater og å senke takene. Det første var helt eller delvis gjort i over halvdelen av 
bygningene fra før 1940. Det siste var gjort i vel 1/3 av husene. Knapt halvdelen 
av huseierne hadde modernisert inngangspartiet ved bare å skifte gatedør eller å 
foreta større ombygging. Moderniseringsgraden var samlet meget høg. Nær halvdelen 
av husene var nemlig modernisert på fire eller flere av de måtene som nå er nevnt. 
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Det har vært WC i enkelte hus fra ca. 1910. Det har sammenheng med oppar

beidelse av vann og kloakk i Sundgt. Fra tiden omkring 1920 ble det alminnelig 
å legge inn WC i nybygg. I eldre hus er det jevnlig blitt lagt inn WC framover 
mot våre dager. Bare få av eiendommene fikk WC før 1ste krig. Ca. 1/3 av husene 
i registreringsfeltet fikk slik komfort i mellomkrigstiden. Men over halvdelen fikk 
den først etter siste krig. I dag er det visstnok ingen eiendommer på øyen uten WC. 

Bad ble alminnelig senere enn WC, men det finnes bad i registreringsfeltet fra 
omkring 1ste krig. Få bad ble innlagt i mellomkrigstiden. Bad ble vanlig først etter 
2dre krig. Det er imidlertid enda en stor mengde bebyggelse fra før 2dre krig som 
er uten bad. 

De eldste badene og WCene ble helst lagt i kjelleren. WCets tradisjon som do 
betinget en oppfatning hos folk av at også den nye formen for avtrede var urenslig. 
Baderommet hadde ingen direkte forgjenger. Men dets tilknytning til vann og vask 
måtte medføre en oppfatning av rommet som på linje med vaskeboden. Det var 
ikke naturlig å trekke rom som disse inn i leilighetene. Når WC og bad ble inn
lagt i eldre hus, må den opprinnelige disposisjonen av huset ha virket til å skyve 
de nye rommene ut i ytrearealene. Men når rommene også i nybygg fikk en perifer 
plassering, støtter det påstanden ovenfor. Det var først med nybyggingsbølgen etter 
2dre krig at WC og bad vant innpass i leilighetsplanene på Risøy. Vi har allerede 
sett hvorledes plantype 4 ble tillempet bl.a. disse nye funksjonene og hvorledes nye 
plantyper kom i bruk med mest mulig praktisk plassering av WC og bad som ikke 
lenger røper en fordomsfull innstilling til disse rommene. På denne tiden vant de 
to våtrommene innpass inne i leilighetene også ved moderniseringer av eldre hus. 

Leilighetene. 
Forhold som i vesentlig grad virker bestemmende for møblerings- og boskikken 

til beboerne på Risøy er leilighetens form, beboernes antall og beboernes alder. Ved 
registreringsarbeidet ble det forsøkt skaffet eksempler på ulike varianter av lei
lighetsmiljø som disse forholdene kunne betinge. Meningene var ikke å måle vari
antenes frekvens, men å påvise typene og i den utstrekningen det var mulig å for
klare bakgrunnen deres. 

En almen karakteristikk av leilighetsmiljøene bør først gi uttrykk for den brede 
variasjonsskalaen møbel- og gjenstandsformene representerer. Hovedtypene går igjen 
fra leilighet til leilighet, men detaljformene varierer svært. Det skyldes det store 
utvalget som føres på bomarkedet i dag. Arvete eldre møbler og gjenværende deler 
av møbelgrupper som er skiftet ut bidrar også sterkt til detaljvariasjonene mellom 
leilighetene, alt etter hvilket miljø eller hvilken tid disse tingene skrive� seg fra. 
Men karakteristikken må derefter konsentrere seg om det sterke inntrykket av enhet 
leilighetene gir. Enheten kan skyldes at materialet ikke representerer særlig varia
sjon i sosialmiljø. Ekstremiteter m.h.t: beboerantall forekommer heller ikke. Det 
spenner fra enslige til familier med to barn. Leilighetene har likeledes et relativt 
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Typisk møblerings
måte av modernisert 

leilighet opprinnelig 
med 4A"plan. 

l .  Garderobehylle. 2. Hylle med speil. 3. Settbord med lampe. 4. T.V. 5.-8. Nytt 
salongmøblement. 5. Sofa. 6. Bord med lampe. 7. Salongbord. 8. Lenestol. 9. Gynge
stol. 10. Puff. 11. Kamin 12. Stålampe. 13. Sovesofa. 14. Salongbord. 15. Lenestoler 
fra tidligere salongmøblement. 16. Vegglampe. 17. Sybord med lampe. 18. Stålampe. 
19. Vase. 20. Ovn. 21. Eldre spisebord med stoler. 22. Settbord med lampe. 
23. Veggseksjon med lampe. 24. Lenestol. 25.-29. Soveværelsesmøblement. 25. Seng. 
26. Nattbord. 27. Kleskap. 28. Toilettbord med speil. 29. Puff. 30. Sovesofa. 
31. Kjøleskap. 32. Kjøkkenbenk. 33. Stålrørsbord med 3 krakker. 34. Komfyr. 

sterkt fellespreg ved at dimensjoner og planer opprinnelig har vært svært like i 
husene. Men mer enn begrensningen for disse mulige variasjonsfaktorene må møb
lerings- og bruksmåtene ha bevirket inntrykket av enhet. Både måten møblene 
er satt sammen på og funksjonene de tjener er påfallende like fra leilighet til lei
lighet. Bare i svært begrenset grad synes de grove variasjonene som kan avleses i 
vårt materiale å kunne henføres til den viktigste variablen i materialet, nemlig 
hovedpersonenes ulike alder. 

Som utgangspunkt for en skisse av de alminnelige hovedtrekkene ved møb

lerings- og boskikken kan igjen et eksempel tjene. Det gjelder en moderinsert l ste 

etasjes leilighet opprinnelig med 4a-plan i et l �  etasjes hus av sveitsertype. 

Leiligheten var utvidet med et soveværelse for hjemmeværende sønn i 2dre 

etasje. Ekteparet i slutten av 50-årene som bodde i leiligheten, hadde også to 

voksne døtre, hvorav den ene bodde hjemme. 
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Planskissen viser hvilke møbler som var i leiligheten og hvordan de var plassert 

i rommene. Salongmøblementet var nylig kjøpt som erstatning for et møblement 

familien hadde hatt fra dm ble stiftet. Deler av dette møblementet står spredt 

i leiligheten (15, 30). Spisestue- og soveværelsesmøblementet var fra omtrent 

samme tid som det opprinnelige salongmøblementet. Fruen ønsket seg nå et 

nytt soveværelsesmøblement. 

Med håndarbeide og lesning satt fruen i en av salongstolene nær spisestuemøble

mentet, helst i stolen med en liten vegglampe over. Lysforholdene var best i 
denne gruppen. Hun skrev så godt som aldri, men skulle hun gjort noe slikt, ville 

hun satt seg ved spisebordet. Barnas lekselesing hadde foregått på spisebordet. 

Mannen satt helst i en stol i salonggruppen (8) . Han så meget på TV. Når fruen 

så på TV satt hun helst i gyngestolen (9) . De flyttet aldri TV-apparatet selv om 

det sto på hjul. 

Gjester satt alltid i salonggruppen, og all servering til gjestene foregikk på salong

bordet. Spisebordet ble brukt til familiens daglige middagsmåltider. Man spiste 

ikke samlete frokost- og aftensmåltider, men spisestuebordet ble også delvis brukt 

til disse måltidene. Før sønnen nylig flyttet til rommet i 2dre etasje, sov han på 

en sofa i stuen (13) . 

Eksemplet illustrerer en rekke trekk som er karakteristisk for leiligheter i Risøy
bebyggelsen. Tar vi først for oss møbleringen i stuen, merker vi oss delingen i to 
hovedgrupper, · en salonggruppe og en spisegruppe i hver sin ende av rommet. En 
tilsvarende todeling går igjen i så godt som alle leilighetene. Men i en særlig liten 
stue blant de registrerte leilighetene var det bare plass til salonggruppe. Og ikke 
alltid dreiet det seg om to ulike møbelgrupper. I to leiligheter til enslige eldre 
personer omfattet begge gruppene salongmøbler, den ene med en litt finere karak
ter og eksklusiv bruk enn den andre. 

I stuene var det også enkeltmøbler, stillet opp enkeltvis eller nært knyttet til en 
av hovedmøbelgruppene. En så utviklet mellomgruppe som eksemplet viser med 
sofa og salongbord var ikke vanlig. Enkeltmøblene var helst mindre møbler som 
stoler, bord, skap, hyller o.a., gjerne med pyntekarakter. Arvete, eller gammel
dagse møbler forekom i smågruppene, og ved oppstillingen av dem ble det ofte 
spillet på møblenes gammeldagsromantiske preg. 

Om møbelbestanden i hovedgruppene kan det nevnes at en enkelt sofa i salong
gruppen synes å være like meget brukt som hjørnesofaer. Enkle sofaer ble plassert 
midt mot en rett vegg gjerne med en tilnærmet symmetrisk billedopphengning på 
veggen bakom. Blant de registrerte leilighetene forekom slike salonggrupper helst 
hos eldre mens salonggruper med hjørnesofa bare forekom hos unge og middel
aldrende familier. Utenom et nesten alltid lavt rektangulært salongbord besto 
salonggruppen som regel av to store gode stoler - ofte ulike - plassert litt fritt 
tvers overfor ( hoved ) sofaen. Plasseringen av TV på eksempel planen er typisk. Det

te enkeltmøblet ble alltid plassert sammen med salonggruppen i et diagonalt forhold 
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til møbelgruppens hovedvinkler. Men møblet ble likevel ikke alltid plassert som 
her i et hjørne. 

Spisegruppene besto oftest av spisebord og 4 eller 6 stoler. Eksempelplanen har 
en veggseksjon med skap og hyller i spisestueavdelingen, men like alminnelig sam
men med eldre eller «gammeldagse» spisestuemøblementer var skjenk. Dekketøy
skap i tillegg til skjenk eller hylleseksjon forekommer i materialet bare hos en eldre, 
enslig dame. I stedet for inntil vegg kunne spisebord være plassert litt ute på gulvet, 
men sjelden midt på. 

Som enkeltmøblene hadde ofte spisestuemøblene et eldre preg enn salongmøb
lene. Eksemplets grunn for dette synes typisk. I yngre hjem var nettopp spisestuen 
gjerne overtatt etter foreldre eller besteforeldregenrasjonen. Tilsvarende forhold 
gjorde seg gjeldende for soveværelsesmøblementets vedkommende. Til disse hørte 
i mer og mindre utstrekning et skapmøbel og toilettkommode foruten ( ekte ) seng 
med nattbord. Eksemplets disposisjon av soveværelset er alminnelig. Rommene var 
oftest små og mulighetene for å legge fremmede funksjoner til soveværelset derfor 
begrenset. 

Blant de registrerte leilighetene var bare en enslig dame uten spisebord på kjøk
kenet. Kjøkkenbordet og de tilhørende stolene eller krakkene hadde en form som 
var betinget av krav til lett renhold og begrenset størrelse. Vanligvis var kjøkken
gruppen det mest sentrale stedet i leiligheten. Det gjorde tjeneste ved hovedmål
tidene frokost og middag om hverdagen og ofte også om søndagene. Dessuten var 
den til en viss grad arbeidsplass for husmoren utover det rene kjøkkenarbeidet. Vårt 
eksempel viser en noe mer utstrakt bruk av stuen enn vanlig. I registreringsmaterialet 
forekommer det flere tilfeller der et rom i tilknytning til kjøkkenet tjente dels som 
arbeids- og oppholdsrom for husmoren, dels som roterom. I leiligheten uten spise
bord på kjøkkenet sto et slikt bord i kammerset ved siden av kjøkkenet. Der det 
fantes slikt tilleggsareale til kjøkkenet ble stuen mindre nyttet til dagligsysler og 
ble dermed gjenstand for mer eksklusiv bruk. 

I de fleste hjemmene spiste man ikke samlete hovedmåltider til hverdags. Deri
mot hadde kaffen om ettermiddagen da husfarens middag var besørget, en samlende 
funksjon. Slike kaffemåltider ble inntatt i salonggruppen. Salonggruppen tjente også 
som ramme og samvær med gjester. De fleste husmødrene serverte kold og ferdig
laget mat på salongbordet. Varm mat og mat som ble smurt ved bordet ble helst 
servert i spisegruppen. 

Ved TV-titting var det lite alminnelig å flytte på møbler, heller ikke selve TV
apparatet. Familiens hovedpersoner hadde hver sin bestemte sitteplass, nesten all
tid som eksemplet viste, i hver sin salongstol. Sofaene synes sjeldenere brukt ved 
anledninger som denne. Sofaen kunne ofte være barnas plass. Men i flere tilfeller 
slanget barna seg heller på gulvet foran TV-apparatet. 

De registrerte leilighetene viser at to-stuemønsteret med dagligstue med spise
stuemøbler og bestestue med salongmøbler langt på vei er brutt opp. Et ledd i 
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dette systemet var plantype 4 og variantene dens som er representert i de langt 
fleste bygningene på Risøy. Den moderne boformen har fjernet det synlige skillet 
mellom de to stuene og spredt bofunksjonene jevnere over leilighetene enn almin
nelig var tidligere. Ikke minst TV-tittingen må ha bidratt til å aktivisere den mest 
komfortabelt innrettete delen av stuearealet. Men meget av tostuesystemet synes 
enda å sitte igjen i de moderniserte eldre leilighetene. Den strenge todelingen av 
møbleringsplanene og de to gruppenes ulike karakter er uttrykk for dette. I enda 
sterkere grad er beleggene i materialet for at den ene delen av stuen regnes som 
mer eksklusiv enn den andre et konservativt trekk. Eller henger det sammen med et 
lovlig behov de fleste familier kjenner for å reservere noe av sin bolig til repre
sentasjonsformål - et behov som all mulig bestestueharselas og propaganda for fri 
utfoldelse innen boligens fire vegger ikke har klart å kvele? 

Skulle man til slutt framheve særlig karakteristiske trekk ved bygningsmiljøet 
på Risøy som ramme om boligene, er det naturlig å peke på den rike variasjonen 
som preger miljøet. Bygningsmiljøet på øyen har aldri vært ensartet. Det kan karak
teriseres som variasjoner over et lite antall temaer. De opprinnelige typeplanene var 
enkle og gårdsanleggene rommelige. Det var lett å tilpasse bygningene til nye 
familiestrukturer og nye funksjoner. Tidsdimensjonen kom til å forsterke miljøets 
mangfoldighet. Tilpassingen førte til større variasjonsbredde både i planer, standard 
og dekorativt utstyr. Dette er i dag ett av bydelens viktigste aktiva: At den har 
noe å tilby enhver smak, ethvert behov - fra nytt til gammelt, fra moderne til 
gammeldags, fra dyrt til billig. Dermed kan den også gi rom for berikende variasjon 
i sosialmiljøet. 

GÅRD OG GATE 
Av Anne Louise Gjesdal Christensen. 

Risøy som �ljø. Omgivelsene. 
Jeg skal i det fø-l�e beskrive registreringsområdet vårt som bio-fysisk miljø. 

Det vil si at vi skal se me,t�re på de materielle omgivelser, forholdet mellom byg
ninger og de åpne rommene, Clet____som ikke er bebygget. Uttrykket «bio-fysisk miljø» 
innbefatter også den naturen vi finn , alle vekstene, enten de nå er frittvoksende 
eller er kommet til gjennom menneskers · ksomhet. 

Det er bare hovedtrekkene i alt det som m �øyet ved en spasertur i området 
jeg kan behandle i denne forbindelsen. I slike beskri�.�ser må vi alltid bryte opp 
helheten i mindre enheter, dele opp i enkeltelementer og 'ah· sere disse. De enkelte 
elementer kan igjen ofte grupperes, og vi kan sammenlikne . pene med hver-
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