
PROSESSEN BAKOM- 

eit bygg for Husasnotra 



Det var i 1989 

Handverksregisteret var nytt 

Største prosjektet dreia seg om byggjefag 

Metoden gjekk ut på å få eldre i gang med 

det dei kunne –.   

Førstepersonen var den (og dei) eldre som 

synte -- 

Yngre fagperson lærde ”av handa”.  Vi tala 

om å herme rørsle. 

Vi overførte til skrift og bilde det som let seg 

dokumentere på den måten.   

Dokumentatoren var fluga på veggen. 

Steinar Moldal og eg bytte på å vera fluge.   

I nokre prosjekt var også andre 

dokumentatorar med. 



Her fekk vi  draumen om nye bygg i gammal teknikk.   

Bygningshistorisk park på Dovre vart eit  konkrete uttrykk. 

Omfattande registrering av reiste bygg kringom i heile landet var første steg 



Framfor alt lærde vi at det er ein 

organisk samanheng mellom alle delar 

i bygget, 

Mellom material og styrke 

Mellom landskap,  

skog,  

klima  

og huset sin logikk 



Horne i Romedal, låven er 60 x 18 m, reist i det vi kallar sveitserrøst.  

Inne er det som ein katedral bygd til treguden si ære. 



Kornlåven frå Balsfjord ligg ikkje tilbake for dei prektige byggverka på Austlandet 

korkje i estetisk kvalitet eller når det gjeld tilpassing til driftsgrunnlaget.  Samstundes 

representerer han noko av det eldste i vår bygningskultur.  Byggjemåten går ubroten 

attover til tidleg mellomalder. 



Ei naki grein med blodraud bær og ei som bladrik blømer, 

på kvar sin måte fagre er, 

- for den som kjærleg dømer 



Det er ein slags indre likskap mellom samisk byggjeskikk og trøndersk. 

Det trønderske sperreverket har ei brei utbreiing austover i Sverige. 

 

Er det ein samanheng? 



Stornaust i sperreverk og 

kroksperrer i telt 



Eit heilt anna formspråk enn storlåven i Romedal, men same enkle klårleik i logikk. 

 

Etter våre omfattande studieturar vart vegen vidare for oss å byggje meir.   

 

Vi laut lære ved å kjenne, røyne og forstå. 



I Stangvik på Senja 

står det eit svært 

gammalt naust.  Det 

fekk vi høve til å 

byggje ei etterlikning 

av.  Det nye står på 

Lofotmuseet. 



Ein del av byggjearbeidet 

gjekk for seg i Målselv med 

Roald Hauglid som rettleiar. 

 

Roald Renmælmo lærer. 



Det blir eit flott bygg.  No er det på det finaste. 



Også det ferdige byggverket er flott 

å sjå til.  

Det er naust til ein ny 

storfembøring som er i bruk ved 

Vågan folkehøgskole og ved 

Lofotmuseet. 

 

Dette huset gav løft til tanken om å 

byggje nytt i gammal teknikk. 



Låven på Dovre vart sett saman av fem ulike beresystem 

 

Kvart av systema vart gjennomførde som dokumentasjonsprosjekt i regi 

av Norsk handverksutvikling med tradisjonsberarar frå dei ulike stadene.  

 

Et grindehus med tradisjon frå Sunnmøre vart sett ved sida av.  

Prosjektet omfattar såleis i alt seks byggjesystem. 

Fotings

røst 

Sveitser

røst 

Sperre-

verk 
Stav-

line 
Bukke-

hus 



Erling Åfløy frå Kleive lærer oss bukkehus.  Petur Lars var med også der. 



Dovre er neste stasjon.   



Neste prosjekt var stavlina på 

Nordmøre.  Vi er på Kvenna og 

blinkar skog saman med Olav og 

Hallvard Haugen. 

 

Vi vil ha slanke tre, helst slik som har 

stura litt under dei store.  Då får vi tett 

og sterk ved. 



Olav er læremeisteren.  Steinar tek etter. 



Olav Rettleier.  Steinar og Hallvard utfører. 



Fotingsrøst lærer vi hos Oddbjørn Myrdal på Hadeland. 



Ole Husås kunne sperreverk.  Det er 

det dominerande systemet i 

Trøndelag. 



Det var ein stor dag då vi reiste låven våren 2002. 

 

Seinare har det vor stor aktivitet knytt til vidare arbeid, kurs og samlingar av 

mange slags.  Vi ser ei gruppe tyske gesellar som tekkjer med flis.  



Grindeløe frå Sunnmøre vart kled med brakje og bjørkeris. 

Risvegg har vore brukt over alt i landet.   

Brakeveg er typisk for midtre og 

nordre Hordaland.  Elles i landet 

kjenner vi ikkje til denne 

kledingsmåten 

Lars Longva og Trond Oalann i 

gang med riseveggen. 

 



Geitbåtverkstaden har 

i prinsippet vart sidan 

Geitbåtmuseet opna i 

1994. 

 

Aktiviteten auka i 

2002.  Sidan den tid 

har vi levert i alt 15 

båtar (halvstore og 

små). 



Det vi då kalla Geitbåtverkstaden (seinare Husasnotra) slepte inn i industribygget 

fram ved årsskiftet 2004/2005.  Det vart ei eksplosiv utvikling av aktiviteten. 



Alt i mai 2005 laut vi ut.  Fram skulle bli pølsefabrikk.   

Snidbetningen til Sunnmøre museum var det siste som gjekk ut. 



Stipendiat Trond Oalann konkretiserte behovet i ein tømringsplan.  Ved årsskiftet 

2006/2007 såg vi lys i tunnelen for å kunne realisere. 

 

Geitbåtverkstaden vart omdøypt til Husasnotra som er avdeling ved Geitbåtmuseet.   

Vi gjekk straks i gang med å planleggje nytt stort bygg. 



Det går godt med mangt. 



I mars 2007 var det klart for bygging av 

ny verkstad. 

Vi starta i skogen 

 

Tema er:  

Vurdering av kvalitet til ulike    føremål 

på ståande tre. 

Framdrift av tømmer på gamle og nye 

måtar. 

 

Målgrupper er: 

Museumshandverkarar og 

restaureringstømrarar 

Næmingar 

 

 



Arne Graven kom frå Finnmark.  Han 

var med på i alt fire kurs. 

Roald Renmælmo frå Målselv 

demonstrerer. 

Arne Hopland frå Bergen dokumenterer. 

 



Per Johnson frå Hitra demonstrerte framdrift med hest 

Auging av tømmer.   

Vi ser ofte tilsvarande hol i gamle tømmerhus 



  Prektig tømmer, men ikkje alt kom fram på gamlemåten. 



Saging var neste post på programmet. 

 

Ulike teknikkar vart øvd. 

 

Hovudsaka var å få rett tre til rett bruk. 



Stortømmeret tok vi på bandsag. 

Der laga vi takbord, båtbord og brei kledning. 



Tredje kurset var samanhogging av reiset.  Det gjekk for seg på uttuft. 



Brøkrekning 

Med brøkane i kua 



Eit høgdepunkt var testinga av den kamma bjelken. 



Reising på tuft. 



Så pustar vi på eit bel. 



Der det er dobbelt reising, er huset langt på veg si eiga stilling. 



Dei kamma bjelkane er på plass 



Sperrebukkane blir reist med hempestenger 



På sperrebukkane legg vi åsar. 



På åsane kjem det sperrer og ståande kledning bind det heile i hop. 



Femte kurs er tekking og kleding 

Huset har ni ulike kledningar og fem ulike tekkingar. 



Dei ulike tekkingane og kledningane 

er alle med konkrete førebilete, og med 

unnatak av dei liggjande takborda har 

vi henta tilfanget frå Nordmøre. 



Vi nærmar oss fullføring 



Her skal det bli maskinrom, sliperom og korttidslager 



Snart opphaldsrom 



Produksjonen er i gang. Fire hus under arbeid. 

Øystein har levert ein fyring i kvalitetsklasse som ein ”Lars Rabben båt”. 



Stemningsbilde frå målingskurs. 

 

Det gjekk med 6 kg rugmjøl, ca 40 liter 

olje av ulike slags og  ca 50 kg pulver. 

 

I sær er vi  spente på 

komposisjonsmålinga.  Ho er svært billeg, 

men er frå gammalt rekna som den mest 

slitesterke., men kanskje ikkje der det er 

svært vått. 



Tømrarane skal ikkje bli målarar, men dei 

skal kunne så mykje om det at dei kan 

utføre arbeidet sitt som tømrarar.   

 

Dei skal kunne analysere bygg.   

 

Dei skal gi råd. 



Mange interessante fargar og bindemiddel. 

 

Mange kontrastar. 



Døra er opna for eitt av våre siste 

næmingeprosjekt.  Det vart ferdig for 

ei veke sidan med Rolf Trygve Lervik 

som formann for byggelaget. 

 

Naustet på Straumsholmen er, og skal 

vera blikkfang på Atlanterhavsvegen 





Resten står att å gjera.   

 

Tid det er noko som kjem. 

 

Velkommen! 


