arkitektur

Båsanova

Når dyrene har forlatt båsen, tar utflytterne byen med
seg hjem til fjøset – og lager en ny vri på bygdelivet.
Tekst Tone Rønning Vike Foto Sigurd Fandango
Stokkøya, Stjørdal, Kaupanger
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EN GANG LÅVE. Høylåven på Troningen er blitt luftig
bolig for gründerne på Stokkøya.
EGEN KATEDRAL. Christoffer Knagenhjelm og Trude
Knutzen Knagenhjelm har egen katedral og bygdas beste festlokale på låven. Selv bor de i nybygd leilighet i etasjen under.
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(1) EGEN HENGEBRO. Arkitekt og familievenn Ogmund Sørli i Pir2-arkitekter har sammen med Torild Langklopp og Roar Svenning stått for transformasjonen av låve til bolig.
(2) KONTORTID PÅ STUEN. Søsteren til Torild, Ingrid Langklopp, sa opp jobben og flyttet til Stokkøya med mann og barn fra København for å jobbe med den nye landsbyen, Bygda 2.0.

– Nytrekt hyse og en Chassagne Montrachet?

spør kokken.
– Mmm, deilig, svarer sauebøndene.
Bønder er ikke som før. Kyr er byttet ut med gründervirksomhet, og låven er blitt bolig. Torild Langklopp
og Roar Svenning sitter rødlette og glattskurt lykkelige
på Strandbaren, klare for førsteklasses lunsj som avslutning på dagens styremøte i Stokkøya sjøsenter. I
Strandbaren er fisken fersk fra havet utenfor, chililammepølsen stammer fra egen besetning og kokken
har fartstid fra Michelin-stjernehimmelen.
– Før flyttet folk fra bygda til byen for å oppgradere
seg sosialt. I dag er det et sosialt løft å flytte til bygda,
den må bare snekres litt til, sier Svenning.
Sauebøndene tar seg av gjestene som vil bo i de Wallpaper-omtalte sub-lugarene og spise i Strandbaren.
De har sans for bærekraftig, moderne arkitektur. Om
nettene sover de trygt i sin ombygde låve med havsus
i ørene. Den vannbårne varmen luner godt i betonggulvet bestemor en gang kinnet smøret på.
Røttene kaller. Og et sted måtte de jo bo.
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Stokkøya sjøsenter
Ogmund Sørli i Pir2-arki-

tekter som, i tett samarbeid
med eierne, sto bak lugarene
og Strandbaren på Stokkøya,
har også stått bak utformingen av låveleiligheten.
Byggekostnadene kom
på 1,5 millioner kroner. De
er opptatt av gjenbruk og
bærekraftige løsninger i alle
ledd. I betonggulvet er det
vannbåren varme. Veggene
er av bjørkefiner og lampen
på kjøkkenet er en bygg-

lampe med bengalakk.
En presenning ble luftig
«kosekrok» spent mellom
hengebroen og veggen i
andre etasje.
På Stokkøya finnes et
skipsopphuggeri.
– Vaierne i trappen er fra en
færøysk tråler. Gjenbrukstanken appellerer til oss,
sier Roar Svenning.
– Her er ingen standardløsninger.
Nett stokkoy.no

– Det gamle huset på gården var for slitent til å
pusse opp, og da begynte jeg å kikke på høylåven og
masstuen som et alternativ, forteller Roar Svenning.
«Det er du som skal ta over Troningen», sa alltid besteforeldrene når han kom hjem fra byen.

– Skulle vi skape noe hyggelig for andre, måtte vi
synes at det var hyggelig å bo her selv, også. Så enkelt
er det. Foreldrene mine var kloke og la ingen føringer.
Det er altfor mange ensomme folk rundt på gårdene
som har tatt over mer av plikt enn av lyst.
Sammen med samboeren Torild Langklopp har Roar
Svening skapt Stokkøya sjøsenter, som med sin nyskapende arkitektur i dag har en årlig omsetning på
elleve millioner kroner og 6,5 faste ansatte.
I alt elleve nye innbyggere har bosatt seg på Stokkøya i kjølvannet av suksessen.
– Å starte gründervirksomhet her ute, handlet ikke
om et indre ønske om å bli rik, men om å få lov til å
være med på en spennende samfunnsutvikling, forklarer Torild Langklopp.

NY STOLTHET. Nesten syv gårdsbruk ble lagt ned

hver dag, landet rundt, mellom 1999–2008. I dag har
nedgangen stagnert til et sted mellom to og tre per
dag. Lønnsnivået i landbruket er redusert fra nitti
prosent av en industriarbeiderinntekt i begynnelsen

3

(3) HØYT UNDER TAKET. Familien har fått den luften hodene trenger for å tenke fritt i den gamle høylåven og masstuen, der bestemor
en gang kinnet smør. Fra venstre fetter Emil, Torild Langklopp, Peder Karolius, Live Ovedie, Stines og Roar Svenning.

av 1980-årene, til 50 prosent i begynnelsen av 2000tallet. Det er ikke mye å leve av.
Tomme gårdsbygninger er blitt lydstudioer, konsertsaler, restauranter, gallerier, skifabrikk og hypermoderne leiligheter.
«En ting er å være der det skjer. Noe annet å få ting
til å skje der du er», var temaet da prosjektleder Hilde
Østerås Berntsen ved Institutt for produktdesign ved
NTNU, arrangerte trøndersk Designspirepris med
merkelappen «Ny tid i fjøset». Stokkøya gikk av med
seieren, men med sterk konkurranse.
– Retorikken om livet på bygda har endret seg. Det
har oppstått en egen bygdestolthet. Bygdefolket som
nå vender hjem igjen, kommer med sin urbane kulturtilknytning, sin kompetanse og sine nettverk, og møter en bygd som er klar for å ta imot det, sier Berntsen.

GAMMELT GODS. – Det var et ganske herskapelig

bryllup, ikke akkurat noe bondebryllup, minnes Trude
Knutzen Knagenhjelm ved sitt lyse kjøkkenbord i låven
på ærverdige Kaupanger hovedgård i Kaupanger i Sogn.

Vesle Magnus (åtte måneder) får grøt og gaper ivrig.
– Vi giftet oss i hovedhuset, et av senempirestilens
hovedverk her til lands.
– Og nå bor dere på låven?
– Ja. Hver gang vi kom tilbake, så vi hvordan bygningene ble dårligere og dårligere. Alt lå til rette for
at vi kunne gjøre noe.
Arkeologen og oslojenta Trude Knutzen (35) giftet
seg i 2006 på Kaupanger hovedgård, Vestlandets nest
største eiendom, med nest eldste sønn på gården,
Christoffer Knagenhjelm (34). De møttes på lesesalen
i Bergen. Han hadde aldri tenkt å bosette seg der,
men for en arkeolog er det gamle handelsstedet Kaupanger et mekka.

Bygdefolket som nå vender
hjem igjen, kommer med sin
urbane kulturtilknytning
Hilde Østerås Berntsen prosjektleder

Nærmeste nabo er stavkirken fra 1100-tallet. Nå
kan bygdefolket slå seg løs på gårdens sauefjøs – i parets kafé Knaken, klengenavnet til godseieren, mens
de selv sover i fjøset. Stuen og kjøkkenet er sagbrukets
gamle kontorer. I etasjen over har de bygdas største
festlokale: høylåven. I tillegg til kafé, driver de kulturformidling og økologisk småskalajordbruk.
I middelalderen var Kaupanger knutepunktet mellom inn- og utland, handelen blomstret. I dag går det
mest i Maxbo og Elkjøp. Her ville de bo.
– Vi hadde 150 reisedøgn i året som arkeologer, og
måtte ha en base. Her på gården har det vært slik at
førstefødte tar over hovedhuset med alt av inventar,
og siden jeg er nest eldst og broren min skal ta over
gården og skogsdriften, ble låven et alternativ for oss,
sier Christoffer Knagenhjelm.
– Og så var jeg blitt knyttet til både stedet og familien til Christoffer. Hver gang vi dro herfra, savnet vi
Kaupanger, sier Trude Knutzen Knagenhjelm.
På hver side av riksveien strekker rødflammede
furulegger seg opp fjellsidene. De tilhører gården,
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ARKEOLOGER I MEKKA. Når nest eldste sønn Christoffer Knagenhjelm ville flytte hjem til Vestlandets nest største eiendom, Kaupanger hovedgård, var hovedhuset opptatt. Da ble det bolig i låven (til høyre)
og kafé i sauefjøset (til venstre). Trude Knutzen Knagenhjelm og Christoffer Knagenhjelm er begge arkeologer, og har sammen med Magnus (åtte md.) funnet sitt Mekka i den gamle kaupstaden.

men bestefaren til Christoffer Knagenhjelm ble
den siste godseieren. Norge var blitt sosialdemokrati.
– Jeg er ellevte generasjon Knagenhjelm her på
bruket. Da vi valgte å bosette hos her og restaurere låven og sausefjøset, var det i et vel gjennomtenkt samspill med broren min og foreldrene mine. Vi måtte
ha en felles forståelse av prosjektet, for vi eier jo
ikke gården.
De driver vern gjennom bruk.
– Bygningene trenger mer enn et malingsstrøk i ny
og ne. Dette er et familieforetak. Men nå er jeg både
kokk og arkeolog, sier Christoffer Knagenhjelm.
Det historiske stedet, kulturstien og de guidede
turene med arkeolog trekker folk.
– Vi tror det er lurt å drive med litt mangesysleri.
I sommer hadde vi 3000 gjester og ti timers arbeidsdager hver dag, men vi ser mer til hverandre enn vi
ville gjort i fulle stillinger som arkeologer, og fireåringen vår er aldri først i barnehagen, sier Trude
Knutzen Knagenhjelm.
Som andre bygder har Kaupanger mistet posten,
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Kaupanger hovedgård
Stuen og kjøkkenet er bygd

om fra de gamle kontorene
til sagsliperiet på hovedgården. Gulvene er beholdt,
med synlige spor etter tunge
sagblad fra sagsliperiet.
De har lagt nye tregulv,
og fjøslukten er forlengst
borte, men i taket henger
de gamle fjøslampene.
alle vinduer er skiftet, og
det er gjennomgående lys i
hele leiligheten. Soverom-

mene er bygd inn i de gamle
båsene etter kyrne, og badet
var før grisebinge.
– Og på barnerommet står
den gamle melketanken.
På soverommene vises
bærebjelkene opp til festlokalet på låven. Forvandlingen fra fjøs til bolig kostet
700.000 kroner, og ombyggingen av sauefjøset til kafé
kostet 1,1 millioner kroner.
Nett knaken.no

banken, kafeen og butikken på kaien. Nå er Knaken
kafé blitt nytt samlingspunkt.
– Den urbane tilknytningen vår gjør kanskje at vi
ser andre muligheter på bygda. Da vi bodde i Bergen
var vi jo helt avhengige av å gå på kafé ofte, nå har vi
vår egen kafé.

SENTRALE STJØRDAL. – To timer til Amsterdam og

Paris, en time til Oslo og mamma. Kjempesentralt,
sier Grete Sørebø (41).
Ti minutter fra Værnes ligger Ersgard. Der fant
hun en trøndersk odelsgutt og ga opp egen odel i Åsgårdstrand. Ikke bare det, hun ga opp karrieren som
sivilingeniør i Oslo og en trygg årslønn. Nå bor de i
stallen, og Grete Sørebø har tatt over tøylene i gårdsturismen svigermor startet for 15 år siden. Melkekvoten solgte de i 2007. Verdien lå i bygningene.
– Her er det til og med gøy å sende faktura, for vi får
så mye hyggelig feedback. Det får en ikke mye av på
et bunkerskontor i Oslo. Folk spør meg om jeg «bare
er hjemme», men jeg har i hvert fall en 130 prosentstilling her!
– Hun måtte ta med svigermoren på kjøpet, da, sier
svigermor Kjellrun Sakshaug, og inviterer straks til
laksesuppe med bjørnerot i den 250 år gamle okergule
trønderlåna de bruker som turistmagnet.
Samholdet generasjonene imellom smitter over på
laksefiskere og konferansedeltagere som kommer

EGEN KAFÉ. – I Bergen gikk vi ofte på kafé, nå har

vi vår egen, sier Trude Knutzen Knagenhjelm. Selv
om dagene blir lange, er hun i hvert fall sammen med
ektemannen Christoffer og Magnus minstemann.
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I EN STALL I EN LÅVE. Grete Sørebø ga opp fast jobb
som sivilingeniør i Oslo og flyttet inn i stallen på mannen
Stein Sakshaugs hjemgård. Der har de høyuttak på tenåringsrommet, og står selv i den moderniserte stalldøren.
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(1) HESTEHAGEN. Der hestene før gresset, har familien fått sin egen skjermede hage – det trenger en når en driver gårdsturisme døgnet rundt. (2) IKKE AKKURAT HESTEVRINSK. Her vises
fortsatt boltene der hestene sto tjoret i stallen. Det husker oldemor godt. Familien har åpnet opp og sluppet inn lyset, og ungene musiserer høylytt. F. V: Hanna (7), Simen (11) og Endre (14).

til Ersgard når de ønsker mer enn det kjedehotellene kan tilby.
– Vi bor fire generasjoner sammen her på gården.
Da var det ikke plass til oss i hovedhuset, så da måtte vi
ta i bruk stallen og høyloftet i stedet, sier Grete Sørebø
og viser vei.
Stokken til oldemor står ved døren.
– Her sto hestene tjoret. Det er trivelig at de har tatt
vare på det gamle, for det har en historie, sier oldemor
Borghild Ertsgård.
Nittiårene er i hvert fall ingenting å grue seg til,
synes hun.
– Jeg har jo familien min rundt meg.
– Og der har vi italieneren vår, sier Grete Sørebø.
Det hun omtaler som italieneren, er en vedovn som
sørger for varme i gulv og varm vann, i tillegg til solfangerne på taket. Med en mann som arbeider med
fornybar energi var det naturlig å sette teorien ut i
praksis i eget hjem.
– En gammel gård må ha varme og lys i vinduene for
å overleve. Med 2000 kvadratmeter bygningsmasse

ERSGARD

Eierne kontaktet først

arkitekt, som mente det
viktigste var å bevare det
eksisterende. Da hyret de
interiørarkitekt Eva Kristin
Nygård Østvik.
– Bestillingen var lang som
et vondt år, sier hun.
De har nok plass på gården, og ønsket ikke en stor
leilighet, men funksjonell og
lys måtte den være. Derfor
har de felt inn glassdører
og lys i taket.
De har valgt varige

materialer som betong, mur
og heltre, og bærekraftige
energiløsninger med vannbåren gulvvarme.
Familien ønsket seg et
allrom, det ble kjøkkenet
med projektor i taket, fotballspill i hjørnet, stålbenker
og stoler fra en gammel kro.
Bordet er fra Norsk kjøtt,
Gretes tidligere arbeidsgiver. Ombyggingen kostet
rundt 1,5 millioner kroner
med mye egeninnsats.
Nett ersgard.no

er den største utgiften strømregningen. Målet er at
vi skal overlevere gården i enda bedre stand enn vi
selv overtok den i til neste generasjon. Da måtte vi
tenke bærekraftig.

EGENINNSATS. Beslutningen om å flytte til Stjørdal

og Ersgard satt lengst inne hos odelsgutten Stein Sakshaug. De bosatte seg på Ås der de studerte sammen,
men hun hadde forlengst blitt bedåret av hjemgården
hans.
Nå sitter de samlet i den gamle trønderlåna rundt
mors laksesuppe. Eidsvoldmannen Peter Ertzgaard,
familiens stolthet, vokter dem strengt fra veggen.
– Det har alltid vært vidsyn her på gården. Vi kom
tilbake med ressurser og ideer, og hadde mulighet til
å bygge videre på det foreldrene mine hadde startet
på, sier Sakshaug.
– Men det er ikke noe bondesøtt liv på landet vi
lever. Vi driver med blå tall, og det gjør vi med mye
idealisme og egeninnsats, sier Grete Sørebø.
De har ikke sett mye til det lodne bygdedyret.
– Det har stort sett dødd ut. Vi drar nytte av hverandre.
En bonde er ikke lenger en mann i felleskjøpsdress på
traktor.
– Hun kan faktisk godt gå i italienske sko! sier hun.
I italienske skinnstøvletter.
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BULDREVEGG PÅ STUEN. De gamle murveggene er beholdt og blitt ypperlig buldrevegg for ungene på gården Troningen på Stokkøya. Roar Svenning, Torild Langklopp og
familien er glad i gjenbruk. «Kosekroken» som skimtes svevende mellom første og andre etasje, er en gammel presenning, og lampen er en arbeidslampe med et strøk bengalakk.

DYRK SÆRPREGET. Kjersti Nerseth, president i
Norske arkitekters landsforbund (NAL), liker nytenkningen. Hun viser til Sveits og Østerrike, der det finnes mange eksempler på låvebygg omgjort til boliger.
– Der er gårdsbyggene samlet i klynger som utgjør
en landsby, mens de her er spredt utover landskapet.
Her ser det ut til at flere tenker alternativ gårdsdrift
og bruker låven til galleri og kafé, fremfor bolig.
Låvene ligger ofte i fantastiske kulturlandskap, det
gjelder å ta i bruk kvalitetene som finnes på stedet.
Nylig mottok NALs Ecobox 1,995 millioner bolystkroner fra kommunalminister Liv Signe Navarset til
prosjektet «Framtidens bygder».
– Det er et motsvar til problematiseringen av økt
urbanisering og sentralisering. Mange fraflyttingstruede bygder sitter med store ressurser, både når det
gjelder bygningsmasse, kompetanse, arkitektur og
natur. Da må en tenke lokal bruk av ressurser.
Kommunalminister Liv Signe Navarsete er positiv
til at tomme låver tas i bruk til nye ting.
– Matproduksjon er fremdeles prioritet nummer en
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i landbruket, men stadig flere nytter ressursene som
finnes på gården og ser muligheter ingen har tenkt på
før. Dette er spennende folk, med spennende ideer.
Låver blir brukt til operaforestillinger, galleri og leiligheter. Vi ønsker å legge til rette for økt gründervirksomhet på bygda, sier Navarsete.

BYGDA 2.0. Roar Svenning peker fra kjøkkenbordet i

det åpne, lyse hjemmet på Stokkøya der ungene klatrer stødig oppetter veggen.
– Der satt bestemor og kinnet smør, der slaktet de,
og der oppe tørket de høy og klær.
Veien til annenetasje går gjennom en ståltrapp og
en hengebro. Arkitekt for boligen er Ogmund Sørli
i Pir2 arkitekter, som også tegnet Kysthusene, sublugarene og Strandbaren på Sjøsenteret.
– Det er litt «Indiana Jones meets Stokkøya» hjemme hos oss.
Er janteloven død, bygdedyret skremt bort?
– Den norske bygda er til tider litt dysfunksjonell.
Mens befolkningen i verden vokser med radikal fart,

gir en bort tomter for å få folk dit. Jeg har kjent på det
selv, at bygda var veldig lite attraktiv, selv om jeg hadde
odel på gården. Da må en gjøre den attraktiv, sier Roar
Svenning og klasker en tykk perm på kjøkkenbordet.
Den har han drasset på en stund. Det er masterplanen
«Bygda 2.0», som kommunalminister Liv Signe Navarsete ble så begeistret for at hun bevilget 1, 5 millioner
bolystkroner for å vri om tenningen.
– I dag har vi bygda «Versjon 1.0.» Dette er «Bygda
Versjon 2.0», sier Svenning.
500–600 meter fra Strandbaren har Statens vegvesen
sprengt et halvt fjell og etterlatt seg et krater da de bygde
bro til naboøya, et krater med upåklagelig sjøutsikt.
– Her vil vi bygge en landsby hvor folk skal bo og leve
i bærekraftige hus og leiligheter. Det skal ikke være
en blek bykopi, det skal være en selvforsynt, bærekraftig landsby med forskning og næring. Norge er i en
bra posisjon til å være en pådriver for fremtidsbygda,
mener Svenning.
– Du får til det du vil, bare du har selvtillit og baller nok. d2

