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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet behandler flytting av bygninger ved å
demontere dem i enkelte deler eller små komponen-
ter. Det tar hovedsakelig for seg trehus i lafteteknikk,
men omtaler også andre byggemåter i tre, og murverk
som inngår i trehus. Bladet beskriver dokumentasjon,
merking, demontering, transport, lagring og gjenrei-
sing. Utgangspunktet er flytting av hus som har antik-
varisk verdi, men bladet vil også være til hjelp for
planlegging og gjennomføring av flytting generelt.
Flytting av bygninger, hele eller i større komponenter
er behandlet i Byggforvaltning 700.126.

02 Tradisjon for flytting
Flytting og ombruk av tømmer var viktig i eldre norsk
byggeskikk. Gamle tømmervegger kan ha merker
etter en eller flere tidligere flyttinger. Lafting kan be-
traktes som prefabrikasjon med elementer egnet for
demontering og transport. Derfor har flytting av hus
vært mest utbredt i Nord-Skandinavia og andre strøk
med laftetradisjon.
Noen bygder hadde som næring å lafte opp og lagre
hus i påvente av den etterspørselen som ville oppstå
når nærmeste by ble rammet av brann. Hus kunne
kjøpes og selges, og flytting var vanlig ved arveopp-
gjør, giftermål eller jordskifte. På 1800-tallet ble det
mange steder skikk å utvide husene ved å flytte sam-
men flere enheter. Den lange «trønderlåna» oppsto
f.eks. ved slik sammenflytting.
Opplafting av råbygg kunne foregå i eller nær skogen
for å lette transporten eller unngå problemet med en
trang byggetomt.

03 Motiver for flytting i nyere tid
031 Kulturminnevern. Kulturminnevernet, som oppsto på

1800-tallet, grep til flytting når andre utveier til beva-
ring ikke førte fram. Stavkirken i Vang i Valdres var
den første bygningen som ble reddet slik. Maleren
J.C. Dahl fikk kongen av Preussen til å overta mate-
rialene og gjenreise kirken i Schlesien, nå i Polen, der
den sto ferdig i 1844. Senere er atskillige hus av anti-
kvarisk verdi reddet ved flytting når de har stått i
veien for eiernes eller myndighetenes byggeplaner.
Omkring 1900 begynte de første friluftsmuseene å
samle og stille ut gamle hus. Motivet var dels å beva-
re bygningene, dels å gjøre dem tilgjengelige for be-
søkende. I noen tilfeller har det vært strid om å beva-
re hus i opprinnelig miljø eller på museum. Det at mu-
seene tar vare på gamle hus, har vært brukt som ar-
gument for riving og nybygging.

Laftet våningshus under henholdsvis demontering (Eriksrud,
Asker) og gjenreising (Nyfjell, Asker). Foto: Knut I. Edvardsen

032 Andre motiver. Motiver for å flytte hus kan spenne fra
ren nytteverdi eller pengeinvestering til affeksjons-
verdi og sans for antikviteter. De første byfolkene som
fikk seg hytter på fjellet, kjøpte gjerne gamle stuer,
både for nyttens og hyggens skyld. Den vanligste
grunnen til flytting nå som før er at eier eller myn-
digheter ønsker å bruke tomten til et annet formål.

04 Henvisninger
Byggforvaltning:
612.012 Bygningsvern. Definisjoner, verneverdier

og råd om bygningspleie
700.126 Flytting av bygninger − hele eller i større

deler

Stikkord: demontering, flytting
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720.115 Tilstandsanalyse av utvendig treverk.
Registrering og vurdering

720.116 Tilstandsanalyse av utvendig treverk.
Billedkatalog, symptomliste og typiske
skadesteder

721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer.
Metoder og materialer

723.304 Eldre yttervegger. Laftevegger. Metoder og
materialer

723.511 Etterisolering av trevegger
723.638 Utskifting av vinduer
733.162 Utbedring og reparasjon av eldre vinduer

1 Flytting, gjenreising og antikvariske
verdier

11 Generelt
En flytting skjer alltid på bekostning av verdier. Gene-
relt er det uheldig å rive bygninger ut av opprinnelig
miljø. Verdien som kulturhistorisk kunnskapskilde blir
redusert av at sammenhenger går tapt, f.eks. terreng-
tilpasning, fundamenter, grunnmurer, festemidler og
tetningsmidler. Dette tilsier at man bør flytte huset
mest mulig helt hvis det må flyttes. Innvendingene
mot flytting bortfaller når det er siste utvei til å redde
en bygning som ellers ville gå tapt.
Jo enklere konstruksjonen er, desto lettere kan den
flyttes uten at huset taper autentisitet. Kompliserte
hus er vanskeligere å flytte. Laftehus uten kledning
kommer best fra prosessen og kan oppfattes som
langt på vei autentiske etterpå.
Museene har argumenter for å flytte hus også om de
ikke er truet av riving. Det er nesten bare museene
som kan gjennomføre en konsekvent bevaring eller
restaurering uavhengig av tilpasning til moderne bruk.
Museene kan dessuten utnytte den formidlingsverdien
som fins i huset ved å gjøre det tilgjengelig for pub-
likum.

12 Overordnede valg
Ved gjenreisingen står man overfor de samme valge-
ne som ved inngrep i en bestående bygning. Beslut-
ningene avhenger av mange faktorer − bevaringsver-
di, teknisk tilstand, økonomisk ramme og framtidig
bruk er de viktigste. Hvor komplisert bygningen er,
innvirker også på valgene. I alle tilfeller er det nød-
vendig å utbedre skader og bøte på forfall. Hvis byg-
ningen skal brukes f.eks. til bolig eller arbeidsplass,
må den i tillegg tilpasses formålet. Dette betegnes
gjerne som en rehabilitering. Hvis bevaringsverdien er
et hovedmotiv for flyttingen, må man ta stilling til
spørsmålet om bygningen skal restaureres (tilbake-
føres til en tidligere tilstand) eller konserveres (beva-

res slik den sto før flyttingen). Et godt hjelpemiddel til
å velge riktige løsninger er å analysere verdiene som
ligger til grunn for flytteprosjektet. Disse spørsmålene
er behandlet i Byggforvaltning 612.012.

13 Enkle og sammensatte bygninger
Vår tradisjon for husflytting er knyttet til enkle laftehus
fra bygdene, der veggene kan bestå av bare tømmer,
eventuelt med bord på en eller to sider. Slike hus kan
flyttes uten at all autentisitet går tapt. Hus fra bymiljø
og fra nyere tid har gjerne mer kompliserte konstruk-
sjoner. Da kan det bli spørsmål om å forenkle utførel-
sen eller innføre moderne tekniske løsninger som kan
gi bedre ytelser, men føre til tap av autentisitet. Mur-
hus kan f.eks. vanskelig flyttes uten å framstå som
kopier med ombruk av flyttbare detaljer.

14 Restaurering, konservering eller rehabilitering
Noen bygninger kan ha stått lenge med få endringer,
mens andre kan ha vært modernisert, påbygd og til-
bygd flere ganger. Før flytting og gjenreising må man
velge hvilke historiske bidrag som skal bevares, og
hvilke som skal fjernes. Konservering eller restaure-
ring blir sjelden konsekvent gjennomført, men marke-
rer ytterpunktene på en skala av løsninger.

141 Konservering. Innen kulturminnevernet har det vært
bred enighet om at konservering som regel bør være
hovedlinjen. Å bevare huset slik det står, sikrer både
aldersverdiene og kildeverdiene for framtidig forsk-
ning. Men da ser man bort fra at noen historiske bi-
drag kan være teknisk eller estetisk tvilsomme.

142 Restaurering eller tilbakeføring til en tidligere tilstand
går ut over bidrag fra andre perioder. Restaurering
basert på gjetning blir en tvilsom rekonstruksjon. Res-
taurering kan være direkte umulig, som når en vegg
av rundtømmer senere er blitt flatteljet. Da kan den
opprinnelige formen bare gjenskapes som kopi. Men
bare en restaurering kan gi et troverdig bilde av situa-
sjonen på et bestemt tidspunkt.

143 Rehabilitering. I praksis vil hensyn til bruk og økonomi
få stor innflytelse, og prosessen bør da betegnes som
en rehabilitering. Målet må være å bevare mest mulig
av antikvarisk verdi og arkitektonisk kvalitet.

15 Autentisitet
Autentisitet er et viktig begrep innen kulturminnever-
net. Ordet autentisk er nærmest synonym for ekte.
Det kan brukes både om materialer, byggeprosesser
og utseende. Hvilke sider av begrepet man vil legge
vekt på, betyr mye for valg av løsninger.

151 Materiell autentisitet. Tradisjonelt har kulturminnever-
net prioritert materiell autentisitet og søkt å bevare
mest mulig av originalt materiale. Men viktige deler av
et hus kan være umulige å flytte, f.eks. torvtaket eller
murpussen.

152 Prosessuell autentisitet. For forgjengelige bygnings-
deler kan autentisitetskravet ivaretas bedre gjennom
prosessen enn ved å overføre de originale materiale-
ne. Et nytt torvtak kan betraktes som autentisk hvis
det har never som underlag, og hvis torven er stukket
og lagt på tradisjonell måte. En pussflate er proses-
suelt autentisk når mørtel og påføringsteknikk er som
opprinnelig.
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153 Visuell autentisitet. Et tredje aspekt ved autentisitets-
begrepet er det visuelle. Et troverdig eller autentisk ut-
seende kan i en utstilling være formålstjenlig, selv om
verken materialene eller prosessene er de originale.
Derfor kan museene av praktiske eller økonomiske
grunner akseptere erstatningsmaterialer så lenge ut-
seendet blir som før. Torvtak blir f.eks. lagt på grunn-
mursplast og med never bare langs synlige kanter.
Fundamenter blir ofte utført i betong, mens grunnmu-
ren over bakken forsøker å se ut som en gammeldags
tørrmur. Men verken aldersverdier eller kildeverdier
blir bevart ved slike løsninger.

16 Dokumentasjon av endringer
Det er sjelden aktuelt å sette opp noen bygning helt
uendret etter flytting. En restaurering innebærer nød-
vendigvis endringer, og i alle tilfeller må skader ut-
bedres og praktisk bruk tilgodeses. Gjenreisingen vil
nesten alltid medføre utskiftning av autentiske deler.
Dokumentasjon av endringene kan langt på vei erstat-
te tapet av autentisitet. I tillegg til dokumentasjonen
gjennom tekst og bilder, bør utskiftede deler «arkive-
res» som kunnskapskilder.

2 Dokumentasjon

21 Før demontering
På opphavsstedet må huset dokumenteres for å sikre
kunnskaper om opprinnelig tilstand og miljøsammen-
heng og for å lette gjenreisingen. Det lønner seg å
begynne med å sette nummer på hvert rom og hver
yttervegg som hjelp til å holde orden på opplysninger,
tegninger, fotografier og materialprøver.

211 Fotografering er en uunnværlig og enkel dokumenta-
sjonsform. Man bør ta rikelig med eksteriørbilder som
gir oversikt over huset selv og omgivelsene. I tillegg
bør hver fasade fotograferes mest mulig vinkelrett på
flaten. Innvendig bør det tas fotografier som dekker
hver vegg og himling, oversiktsbilder i hvert rom fra
minst to motsatte hjørner, og nærbilder av spesielle
detaljer og sammenføyninger. Hvis bygningen ikke
blir målt opp, kan fotografier vinkelrett på veggene til
nød erstatte tegninger som underlag for merking. Før
fotografering kan det nivelleres en vaterlinje som teg-
nes på veggen eller markeres med utspente snorer.
Lapper med romnummer og himmelretning kan gjerne
festes til veggen.
Videodokumentasjon under vandring fra rom til rom
vil bidra til å gjøre deltakerne i gjenreisingen fortrolige
med huset, og er særlig nyttig for dem som ikke var
med på å ta det ned.

212 Oppmåling og tegninger. Fullstendige tegninger laget
etter nøyaktig oppmåling på stedet er det beste hjel-
pemiddel ved gjenreisingen. Man må alltid tegne
plan(er) og snitt, mens oppriss av veggene til nød kan
erstattes av gode fotografier. Tegningene utføres på
millimeterpapir i målestokk 1:50 eller 1:20. I tidsnød
kan en komme langt med enklere skisser dersom ho-
vedmålene blir skrevet inn på skissene, se fig. 212 a.

Vinklene i grunnplanen må i alle fall dokumenteres
nøyaktig. Diagonalmåling i alle rom kan gi brukbart
resultat, fig. 212 b. Det beste er å måle opp planen
etter et koordinatsystem som lages ved hjelp av ut-
spente snorer, fig. 212 c. Større avvik fra loddlinjen
bør også angis på oppmålingstegningene eller på
målsatte skisser. Høyder må nivelleres med kikkert
eller vater og rettholt og noteres på plantegningene.
Golvnivået bør måles i alle hjørner av hvert rom. Det
samme gjelder nivået på grunnmur, vinduskarmer,
gesimser og gavler. Dersom man ikke tegner nøyak-
tige oppriss av veggene, er det en fordel å sette ut en
vannrett utgangshøyde i alle rom. Den kan strekes di-
rekte på veggen, hvis overflaten tåler det, eller mar-
keres ved hjelp av limbånd eller snor. Romnummer
bør noteres på planene.

Fig. 212 a
Skissemåling. En omtrentlig skisse kan brukes som underlag
for å skrive inn hovedmålene dersom man er i tidsnød. Diago-
nalmål i rommene er den viktigste opplysningen å få med.
Lengder, bredder og plassering av åpninger er gitt av selve
tømmeret. Men peisen må måles inn i forhold til veggene for å
få den opp igjen på samme plass.

Fig. 212 b
Diagonalmåling kan gjøres med stor nøyaktighet ved å ta ho-
vedmål og diagonalmål i alle rom. Deretter kan detaljer måles
inn med utgangspunkt i hjørnene. Metoden er rask og gir riktige
vinkler i grunnplanen, men angir ikke om veggene avviker fra
rette linjer. Utgangspunktet for målingen må alltid angis, enten
det er faktiske merker på veggtømmeret, eller det er den teore-
tiske skjæringslinjen mellom veggflatene.
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Fig. 212 c
Koordinatmåling gir størst nøyaktighet. Snorer spennes ut i et
rettvinklet aksesystem. Deretter måles avstanden fra snorene
til hjørner, vegger og detaljer. Utsetting av aksene tar mye tid,
men sikrer presis dokumentasjon av alle vinkler og avvik fra
rette linjer. Det lønner seg å starte med snorer utvendig rundt
huset og deretter parallellforskyve systemet inn gjennom åp-
ningene. Punkter som svarer til aksene, kan gjerne markeres
på selve bygningen.

213 Beskrivelser. Tegninger og fotografier må suppleres
med notater og beskrivelser. Opplysninger som ikke
framgår av bilder, bør noteres, f.eks. spor etter tidli-
gere endringer eller innredning som er fjernet. Det
beste er å lage en tilstandsbeskrivelse som systema-
tisk går gjennom alle bygningsdelene: grunnmur, yt-
terveggenes kledning og konstruksjon, vinduer og dø-
rer, bjelkelag, takkonstruksjon og tekning, trapper,
ildsteder, piper og tekniske installasjoner. Beskrivel-
sen bør videre ta for seg hvert rom etter en sjekkliste;
golv med overflatebehandling og listverk, veggenes
konstruksjon og overflate, vinduer og dører med list-
verk, himling og taklist, ildsted og pipe, andre instal-
lasjoner, fast innredning.

214 Historisk materiale. Ideelt sett bør en også intervjue
tidligere eiere og brukere, søke i bygdebøker og an-
nen aktuell litteratur, og gjennomgå materialet som
fins i offentlige arkiver eller hos bygningsvesenet. Se
Byggforvaltning 612.012 om bygningsvern.

22 Under demontering
221 Fortløpende flytteprotokoll. Etter hvert som kledninger

og listverk demonteres, vil viktige opplysninger kom-
me for dagen. Endringer gjennom husets levetid kan
ha satt spor i vegger, tak og golv, og sporene dukker
ofte opp bak nyere overflater. Sporene bør dokumen-
teres både av hensyn til sin historiefortellende verdi,
og fordi de gir holdepunkter for gjenreisingen.
En flytteprotokoll med notater, fotografier og skisser
bør føres gjennom hele prosessen. Den kan føres
som dagbok eller være en videreføring av tilstands-
beskrivelsen. Man må fortsette dokumentasjonen et-
ter at plater, tapeter og listverk er fjernet; og til slutt
når bare bærekonstruksjonene står igjen.

222 Grunnmur og bjelkelag. Det er absolutt påkrevet å
måle og nivellere grunnmuren når veggene er tatt
ned, og tegne inn syllstokkene og golvbjelkelaget. Ho-
vedmål, vinkler og høyder må registreres mest mulig
nøyaktig for å kunne starte gjenreisingen riktig.

223 Oppbevare materialprøver. Bygningsdeler eller kled-
ninger som ikke blir tatt vare på, bør også dokumen-
teres. I tillegg til fotografier og notater bør man opp-
bevare eksempler eller materialprøver. Prøvene må
merkes med romnummer og opplysning om når og av
hvem de er samlet.

23 Under gjenreising
Forandringer og utbedringer under gjenreisingen bør
også dokumenteres. Alle avvik fra utgangstilstanden
bør fotograferes, beskrives i protokollen og overføres
til en tegning. Det er spesielt viktig å notere hvilke
deler som blir vraket og ta vare på eksempler eller
prøver.
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3 Merking

31 Behov
Hundrevis av enkeltdeler blir demontert og må finnes
igjen når de skal på plass. For å holde orden må hver
del merkes entydig. Det mest rasjonelle er å merke
delene før de demonteres, men i praksis vil det ofte
være umulig å komme til overalt, slik at mye også må
merkes underveis. En fordel med å vente til demon-
teringen er at merkingen kan gjøres på flater som se-
nere blir skjult, og som kan gi et bedre underlag for
varig merking. Maling er f.eks. et dårlig underlag fordi
den kan løsne slik at merkingen forsvinner. All mer-
king bør skje samtidig både på selve bygningsdelen
og på tegning eller fotografi. Også defekte deler må
merkes, fordi de skal brukes som forbilder for nye er-
statninger.

32 Systemer
321 Tradisjonell merking  av laftehus var å nummerere

stokkene i hver vegg med streker eller romertall i rek-
kefølge oppover, noen ganger supplert med tegn for
veggen. Slike merker ble hogd, skåret eller risset inn i
stokken på et godt synlig sted. En måte som særlig
ble brukt til bordkledninger, var å risse eller tegne en
diagonal over hele flaten. De gamle måtene skjemmer
bygningen og bør erstattes av mer presis og plass-
besparende merking.

322 Nye merkesystemer. Arabiske tall i konsekvent rekke-
følge er hensiktsmessig både for tømmer og bord-
kledning. Tallet bør suppleres med bokstaver for him-
melretningen eller  rommet og flaten som delen hører
til. Listverk kan gis nummer i forlengelsen av serien
for vedkommende vegg, eller merkes særskilt. Syste-
met kan en velge selv. Det viktige er at det er logisk
oppbygd, slik at det blir forstått også av dem som ikke
har deltatt under demonteringen og merkingen, og
slik at det ikke kan oppstå tvil om hvor en del hører til.
Som regel bør deler nummereres i den rekkefølgen
de skal settes opp igjen. Eksempler på merking er
vist i fig. 322 a, b og c.

33 Redskap og underlag
Synlig merking må gjøres slik at merket senere kan
fjernes sporløst, men samtidig slik at det ikke går tapt
under transport og lagring. Dette er vanskelig å
oppnå. Skjult merking er bedre fordi den kan utføres
permanent, se pkt. 31. Om vi ser bort fra tradisjonelt
eggverktøy, kan man bruke blyant, penn eller maling
til merkingen. Merkene kan skrives direkte på byg-
ningsdelen, eller på en merkelapp eller plate festet til
delen.

Fig. 322 a
Identifikasjon av rom og vegger. Hvert rom gis et nummer som
skrives inn på en planskisse. Hvis huset har flere etasjer, bru-
kes ofte tresifret nummer, der første siffer angir etasjen. På
skissen noteres også himmelretningene og bokstaver for hver
vegg. Ofte merkes nordveggens tømmer med nummerserien
N1, N2, N3 osv., vestveggen med V1, V2 osv. og sør- og øst-
veggen med henholdsvis S og Ø foran numrene.

Fig. 322 b
Vinduer og dører kan merkes som deler av veggen de tilhører.
Men de fleste velger å merke dem fortløpende for hele huset −
vinduer som V1, V2 osv. og dører som D1, D2 osv. Gerikter og
utfôringer bør gis samme nummer, eventuelt med tilleggstegn
hvis det er fare for å forveksle sidene.

Fig. 322 c
Eksempel på merking av en innvendig nordvegg. Tømmeret
merkes fortløpende nedenfra med N1, N2, N3 osv. Panelet
merkes med et treleddet tegn som angir romnummer, himmel-
retning og til slutt nummer i rekken. (Romnummeret skrives i
praksis ikke på skissen, bare på baksiden av den aktuelle byg-
ningsdelen.) Fot- og taklister kan gis nummer i forlengelsen av
panelets nummerserie. Dører og vinduer og tilhørende beitskier
merkes som vist i fig. 322 b.
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331 En kraftig filtpenn (tusjpenn) med vannfast farge an-
befales. Den skriver på de fleste underlag, men best
på plane og jevne flater. En høvlet eller finteljet over-
flate er ideell.
Den værslitte og sprukne utsiden av tømmer eller pa-
nel er lite egnet, men slike flater er vanligvis godt
synlige og bør også av den grunn unngås.

332 Tømmermannsblyanten gir holdbar merking, best på
en slett og ren flate. Men streken gir ikke alltid god
kontrast mot omgivelsene, og merkingen kan bli vans-
kelig å lese.

333 Maling kan gi tydelig merking, men har noen ulemper.
Vannbasert maling tåler lite fuktighet og slitasje. Olje-
maling krever helt tørt underlag og tørker sent. Det er
vanskelig å bruke pensel slik at skriften blir både liten
og tydelig. Maling brukes mest til å merke stein i mur-
verk som skal flyttes.

334 En merkelapp eller plate som festes til bygningsdelen
kan være et alternativ. Den bør tåle både fuktighet og
mekaniske påkjenninger. Lapper av solid papp kan
brukes, men plast er bedre. På plast må det brukes
vannfast penn. Lappene bør ikke henges i tau eller
snor som kan bli revet av under transport. De bør hel-
ler festes med stiftemaskin som bare etterlater ubety-
delige spor på en værslitt flate. Trefiberplater kan fes-
tes med små spiker. Festemidlene må være rustfrie.
Lapper og plater bør ikke festes til flater hvor de lett
kan bli revet løs.

34 Plassering
Ved skjult merking må panel og listverk merkes på
baksiden, som ofte er et bra underlag for skrift. Dør-
og vinduskarmer merkes på den siden som vender
mot monteringsfugen. Rammene kan merkes på den
lite synlige over- eller underkanten eller med vannfast
filtpenn rett på vindusglasset. Vannfast tusj kan også
brukes på blank maling, hvor skriften lett kan fjernes
med sprit. Men da må man være absolutt trygg på at
malingen ikke blir borte under transport og lagring.
For å lette gjenfinningen bør lange materialer merkes
nær begge ender. Laftetømmer kan være vanskelig å
sortere og finne igjen under oppsettingen, fordi stok-
kene er tunge og uhåndterlige, uten individuelle kjen-
netegn, og kan ligge tett stablet. Alle stokkene bør
derfor merkes på samme sted, slik at man slipper å
lete etter nummeret. Laftehogget er godt egnet fordi
det gjerne har forholdsvis presise og slette flater som
blir godt beskyttet, og som blir skjult ved opplaftingen.
Laftehoder har lett for å brekke av under demontering
og transport. Merket bør derfor settes på stokksiden
av laftet, ikke på halsen eller hodet. Hvis en del brek-
ker i to, eller hvis biter faller av, må hver bit merkes
hvis delen ikke straks repareres.

4 Demontering

41 Sikkerhet
Under demontering gjelder vanlige sikkerhetsregler
for byggearbeider. Forskrifter og pålegg fra arbeidstil-
synet skal følges. Godkjent stillas må brukes utvendig
ved demontering av taktekning og utvendig kledning.
Nedlafting av tømmervegger kan vanligvis gjøres in-
nenfra med golvene som arbeidsplattform, eventuelt
supplert med mindre stillaser.

42 Rekkefølge
Alt løst inventar fjernes på forhånd. Huset må demon-
teres i motsatt rekkefølge av arbeidsprosessene ved
gjenoppføringen. Delene må derfor mellomlagres en-
ten på opphavsstedet eller på tilflyttingstomten, se
pkt. 53.

421 Åpninger og innvendige flater. Det lønner seg å be-
holde tak og golv lengst mulig for å holde huset tørt
og ha arbeidsplattformer. Demonteringen bør begyn-
ne innenfra og foregå i denne rekkefølgen:
− veggfast innredning som skap, hyller, benker, ovner

og tekniske installasjoner
− listverk og eventuelt stukkatur (takrosetter) eller de-

ler med malt dekor
− innvendige dører
− innvendig kledning på vegger og himlinger
− vinduer og ytterdører som kan demonteres farefritt

og enkelt fra innsiden
− golvbord. På de frilagte golvbjelkene legges det

straks ut gangbaner langs veggene.
− stubbeloft og fyllmasser i bjelkelagene
Flis eller tørr leire i bjelkelagene kan fjernes av spe-
sialfirma med kraftig støvsuger, eller slippes ned inn-
vendig (NB: bruk støvmaske!). Eventuelle trapper kan
det være en fordel å beholde for å lette transporten
av materialer

422 Tak, utvendig kledning, bislag o.l. Etter at utvendige
stillaser er satt opp, fortsetter demonteringen i denne
rekkfølgen:
− takrenner, nedløp og andre veggfaste komponenter

utvendig
− svalganger, bislag, verandaer og balkonger
− utvendig listverk
− utvendig kledning (og vinduer hvis de ikke er tatt ut

fra innsiden)
− taktekning og beslag, eventuelt never til torvtak
− taktro og strøbord eller rafter
− eventuelle sperrer og takstoler
− røykpiper ned til loftsbjelkelaget
− gavltrekanter og eventuelle åser
Eksempel på laftet bygning under demontering er vist
i fig. 422.

423 Vegger, øvre bjelkelag, brannmurer og røykpiper. Et-
ter at eventuelle loftsbjelker og skillevegger i lette
konstruksjoner er fjernet, kan nedlaftingen begynne
omfar for omfar. Beitskier i åpningene og dymlinger
mellom stokkene tas vare på og merkes med tegnet
for den delen de tilhører. Mose og andre fugemateria-
ler kan neppe bevares, men bør dokumenteres ved
prøver og notater.
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Fig. 422
Kyrkjestugu i Torpo (Hallingdal) under demontering for flytting.
Situasjonen etter at mønsåsen er tatt ned
Foto: Jo Sellæg

Etter at veggene i etasjen er tatt ned, følger brannmu-
rer og røykpiper og til slutt gjenstående trapper. Er
det mer enn én etasje, gjentas operasjonene til bare
1. etasjes golvbjelkelag, sviller, grunnmur og even-
tuell kjeller er tilbake.

424 1. etasjes bjelkelag, grunnmur. Sviller, bjelker og
grunnmurkrone må måles opp og nivelleres før de-
montering. Vinklene i grunnplanen må måles særlig
nøye.
Utvendige trappesteiner, helleganger, rekkverk osv.
må også merkes og tas med.
Grunnmurer og kjellermurer demonteres til slutt hvis
de skal flyttes. Det kan være vanskelig å skaffe ny
naturstein av samme type som den opprinnelige.
Stein til grunnmuren over terreng bør derfor alltid føl-
ge med. Det beste er om hver stein (unntatt pinnings-
stein) i en god natursteinsmur blir merket individuelt.

43 Demonteringsteknikk
Alle deler må demonteres med forsiktighet og tålmo-
dighet så de ikke skades. Erfaring er en fordel, men
de viktigste teknikkene er snare å lære og kan mest-
res med litt øvelse.

431 Skader. Det er ikke til å unngå at enkelte deler blir
skadet under demonteringen. Deler som brekker eller
sprekker, må straks festes sammen med metalltråd,
snor eller limbånd. Hvert stykke bør merkes. Om mu-
lig limes stykkene sammen på stedet.

432 Spiker. Gammel spiker kan sitte godt fast, særlig hvis
den er rusten. Men kileformet klippspiker er lett å
trekke videre ut hvis den først løsner. Spikerpumpe
og annen redskap som skader treoverflaten, bør ikke
brukes. En gjenstridig spiker bør ikke tvinges ut slik at
den river med seg fliser. Ofte er det bedre å brekke
delen løs uten først å trekke spikeren. Det gjelder og-
så om hodet må arbeide seg gjennom veden. Dersom
en kommer til, kan det være nødvendig å file eller sa-
ge av spikeren på baksiden. Når et bord eller en list
er demontert, bør all spiker straks fjernes for å unngå
skader og gjøre det mulig å stable tett. Om nødvendig

må fastsittende spiker klippes av eller trekkes ut fra
baksiden. Gammel spiker bør rettes ut og sorteres
etter størrelse for ombruk.

433 Lister og bord løsner ofte med et par lette hammer-
slag inntil spikeren (med en bordbit mellom). Deretter
presses trekiler forsiktig inn under den ene enden, til
det er mulig å få tak med brekkjernet. Med brekkjer-
net, og en bordbit som anlegg, arbeider man seg
langs listen eller bordet til alle spikrene er løsnet.

434 Pløyd panel og bordgolv er spesielt vanskelig å de-
montere. Det kan være nødvendig å ødelegge første
bord i rekken for å komme i gang. Etter at holdet i
spikeren er løsnet med et par hammerslag, kan det
bankes med en kloss mot kanten av bordet. Et nytt
slag kan gjøre det mulig å få tak i spikerhodet. Bordet
må løsnes slik at not og fjær ikke skades, ved å
banke det sideveis eller brekke den frie kanten opp
først. Med riktig bruk av brekkjernet kan bordet tvin-
ges litt til siden slik at fjæren glir ut av noten, før det
brekkes ut med et nytt anlegg.

435 Dør- og vinduskarmer bør tas ut hele. Fugedyttingen
fjernes for å frilegge spikrene slik at de kan files over.
Dørblad og vindusrammer bør tas ut under demonte-
ringen, men settes tilbake i karmen under transport
og lagring.

436 Åser og veggtømmer i laftehus er som regel lagt opp
uten festemidler, men dymlinger og laftehogg kan væ-
re så trange at stokken må tvinges løs. Et klubbeslag
kan løsne grepet, eller stokken kan lettes opp med
brekkjern. Stokkene kan løftes ned med håndkraft el-
ler med kran. Hvis det skorter på arbeidskraft og
maskiner, kan stokkene slippes ned ved hjelp av tau
på «slåter» av tømmerstokker eller kraftige bjelker
som stilles skrått opp mot veggen, se fig. 436. Lafte-
hoder som brekker løs, må straks merkes og samles i
en kasse e.l.

Fig. 436
Nedtaking av veggtømmer på slåter. Selv de største tømmer-
dimensjonene kan håndteres av to personer på denne måten,
eventuelt av en person som arbeider vekselvis med hver ende
av stokken.

437 Peiser, piper og brannmurer i eldre hus er som oftest
murt med kalkmørtel eller leire. Dette letter demonte-
ringen. Steinen bør som regel tas vare på for ombruk.
Rester av mørtel bankes løs med en gang. Stein fra
peiskapper og pipeløp er ubrukelig for andre formål
på grunn av sot og tjærebelegg, og bør sorteres for
seg.

438 Takstein. Tegltakstein eller skifer kan sendes ned en-
keltvis ved hjelp av «sklie» til en mottaker på bakke-
plan. Steinen kan også samles på paller som løftes
ned fra stillaset med kran.
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5 Sortering, pakking, transport og mellom-
lagring

51 Generelt
For å sikre at delene ikke kommer på avveier, blir
skadet eller forsvinner bør arbeidet planlegges godt
på forhånd. Ved demontering, opplasting, lossing og
lagring gjelder det å beholde oversikt og orden, og
sørge for at kategoriene holdes samlet, men atskilt fra
hverandre. Se fig. 51. Delene må derfor pakkes om-
hyggelig.

Fig. 51
Ideell lagring og transport. Prinsippskisse

52 Sortering, pakking og transport
521 Mindre deler. Sammenhørende deler som er merket

og fri for spiker, buntes sammen i passe store «pak-
ker». «Pakkene» kan f.eks. omfatte alle taklister til ett
rom, alle gerikter til ett vindu, eller en bærbar stabel
kledningsbord i rekkefølge. Malte bord bør pakkes
parvis med de malte flatene mot hverandre. Dekorerte
flater bør beskyttes med bølgepapp eller bobleplast.
Limfarger tåler verken fuktighet eller berøring og må
ikke stables eller legges med malingssiden ned.
Materialene buntes sammen med solid tau eller me-
talltråd. Kantene beskyttes mot gnaging fra surringen.
Hver bunt bør gis merkelapp med romnummer. Små
deler kan gjerne samles i kasser.

522 Større deler som veggtømmer, bjelker og åser er det
sjelden hensiktsmessig å bunte sammen. Men tøm-
mer til én vegg eller bjelker til ett rom bør holdes sam-
let. Malt dekor eller andre ømfintlige overflater på
grovt tømmer er spesielt utsatt for mekanisk skade
under transport. Slike stokker bør fraktes og lagres i
ett lag med malingssiden opp. Ved usikre transport-
forhold kan sårbare overflater beskyttes med bord el-
ler lekter som spikres fast med et mykt materiale imel-
lom.

523 Steinmaterialer. Teglstein og takstein med ens format
stables direkte på paller eller i kasser. De tar skade
av å bli kastet i haug. Tegltakstein stables helst på
høykant. Takskifer eller naturstein med uregelmessig
form kan også pakkes på paller, eventuelt med karm.
Umerket grov grunnmursstein kan fraktes i haug, men
merket stein bør legges enkeltvis opp på lasteplanet
for å lette gjenfinningen.

524 Ventelager. På demonteringsstedet bør det være ord-
nede oppbevaringsforhold for deler som venter på
transport. Ømfintlige deler som dører og vinduer bør
helst lagres under tak, f.eks. i et uthus på stedet.
Materialbunter og tømmer legges på bukker eller an-
net luftig underlag. Overdekningen må beskytte både
mot nedbør og kondens.

525 Opplasting og lossing må foregå uten at delene gnis-
ser mot hverandre eller mot underlaget. Løftekraner
e.l. letter arbeidet, men stropper og kjettinger må ikke
gnage på overflatene.

53 Mellomlagring
Ideelt bør en flyttet bygning gjenreises umiddelbart,
men det kan bli nødvendig å lagre den, kanskje i lang
tid, og kanskje på et annet sted enn den endelige
tomten. Materialene må under alle omstendigheter
mellomlagres fordi delene som først ble demontert,
skal sist på plass igjen.

531 Tilrettelegging på gjenreisingstomt. Atkomstsiden på
gjenreisingstomten må holdes fri slik at det ikke blir
nødvendig å flytte om på ting for å komme til. Motta-
ket forberedes slik at materialene kan ligge trygt, til-
gjengelig og systematisk, se også fig. 51. Rekkeføl-
gen ved gjenreisingen må bestemme plasseringen.
Veggtømmer legges nærmest tomten, i egne stabler
for hver vegg og om mulig med laveste nummer
øverst.

532 Beskyttelse. Lagrede materialer må beskyttes mot
nedbør, fuktighet fra grunnen og kondens. For kort-
tidslagring under selve gjenreisingen er det tilstrekke-
lig med presenninger, men god lufting er nødvendig
for å hindre kondensskader. Ved lengre tids lagring
bør materialstablene få en mer solid overdekning,
f.eks. et bølgeblikktak med stort utstikk.
Vinduer, dører og deler med malt dekor bør lagres in-
nendørs.

6 Gjenreisingen i praksis

61 Generelt
Ideelt bør en bygning gjenreises umiddelbart etter de-
montering og transport, av det samme arbeidslaget
som sto for demonteringen. Ved gjenoppføringen kan
de støtte seg på det inngående kjennskapet de allere-
de har til bygningen. I prinsipp er gjenreisingen en re-
petisjon av demonteringen, men i motsatt rekkefølge,
se fig. 61.

Fig. 61
Fra gjenreisingen av Kyrkjestugu i Torpo. Raftestokken øverst
på langveggen blir heist opp på slåter.
Foto: Lars Roede
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62 Ny tomt
Det er en fordel om tomten er mest mulig lik den opp-
rinnelige med hensyn til topografi, klima og grunnfor-
hold. Orienteringen bør om mulig være som før, sær-
lig for umalte hus der himmelretningene har bestemt
veggenes farge og struktur. Terrenget må opparbei-
des slik at grunnmurshøydene blir som tidligere, og
slik at trapper kan flyttes uforandret.

63 Fundamenter, grunnmur og kjeller
Tradisjonelt har bare selve trebygningen fått opp-
merksomhet ved flytting. Kjellere og grunnmurer er
ofte blitt liggende, mens gjenreisingen har skjedd på
en ny grunnmur som kan avvike både i steinmateriale
og teknikk. Ved en kulturhistorisk motivert flytting bør
grunnmuren ofres like stor omtanke som resten av
huset. Det tilrådes å merke og flytte grunnmur og kjel-
ler og gjenreise dem så vidt mulig i opprinnelig tek-
nikk. Når hensynet til ny bruk veier tyngst, kan det
imidlertid være grunn til å lempe på kravet om tradi-
sjonell utførelse. Likevel bør man tilstrebe visuell au-
tentisitet ved å forblende en moderne grunnmur med
murverk av riktig utseende.
Eldre fundamenteringsmåter er behandlet i Byggfor-
valtning 721.111. En lav grunnmur av naturstein og
golvet lagt rett på terrenget var svært vanlig i eldre
tid. Hensyn til vedlikehold og energieffektivitet kan
tilsi høyere ringmur, luftet kryperom og varmeisolert
bjelkelag.
Den nye grunnmuren må ha nøyaktige ytre mål og
vinkler, og riktige høyder på murkronen.

64 Oppretting av skjevheter
De fleste eldre bygninger har i tidens løp sunket eller
satt seg ujevnt. Dette kan f.eks. skyldes setninger i
grunnen eller råteskader. Skjevheter kan også være
opprinnelige, og da bør de ubetinget gjentas. Det er
ellers en vurderingssak om skjevheter skal overføres
ved gjenreisingen.
Ved rehabilitering blir behovet for oppretting ofte
overvurdert. For praktisk bruk av bygningen er selv
betydelige skjevheter som regel uproblematiske. Det
er helst estetiske vurderinger som leder til unødig
kostbare opprettinger. Setninger er en del av bygnin-
gens historie og bør komme til uttrykk dersom huset
skal konserveres. Ved en restaurering er det ønskelig å
eliminere skjevheter som ikke er opprinnelige.
I praksis kan det være vanskelig å rette opp skjevhe-
ter. Vinduer kan f.eks. være satt inn etter at veggen
hadde fått setninger. Hvis veggen blir rettet opp,
kommer vinduene skjevt ut. Oppretting av vinduene
vil i sin tur kreve beskjæring av tømmer og panel.

65 Utbedring av skader
Skader som oppstår under demontering og transport,
må utbedres. Men eldre skader forårsaket av slitasje,
klima, sopp og insekter må i likhet med setningsska-
dene vurderes i forhold til de prinsipielle retningslin-
jene for arbeidet.

651 Aldersverdi. Grensen mellom en skade og en verdig
eldet overflate kan være uklar. Noen vil oppfatte alle
alderstegn som skader, andre vil se dem som verdi-

fulle bevis på at bygningen har en historie. Et viktig
kriterium for bevaring er aldersverdien, og den ytrer
seg nettopp gjennom naturlig aldring. Dersom huset
ikke skal tilbakeføres til en bestemt periode, bør man
derfor være varsom med å utslette sporene av tids-
forløpet. Skader som kan utvikle seg og gi følgeskader
på andre bygningsdeler, bør alltid utbedres.

652 Støttekonstruksjoner, f.eks. strekkstag eller forster-
kende beslag, kan brukes for å bevare originale, men
svekkede bygningsdeler. De kan skjules inne i kon-
struksjonen eller originaldelen, eller komme tydelig til
syne. Strekkfisker til å avstive ustabile tømmervegger
er eksempel på støttekonstruksjoner med hevd i eldre
vedlikeholdstradisjon. Støttekonstruksjoner bør som
regel framtre som saklige tilføyelser i nåtidig form.
Takrenner kan i prinsippet vurderes på samme måte.

653 Spunsing av råte- eller bruddskader for å bevare mest
mulig av de gamle materialene har vært vanlig prak-
sis i kulturminnevernet og ved museene. Men over-
dreven spunsing kan gjøre originaldelen til et lappe-
teppe hvor verdien av de autentiske materialrestene
blir tvilsom. I dag er det mer vanlig å skifte ut større
deler, slik håndverkerne tidligere ville ha gjort, se fig.
653. Den prosessuelle autentisiteten blir bedre ivare-
tatt ved utskifting.

Fig. 653
Kyrkjestugu i Torpo under gjenreising ved kirkene i Torpo. Sto-
re deler av tømmeret i nærmeste vegg er fornyet på grunn av
råteskader.
Foto: Lars Roede

654 Utbedring av vinduer. Gamle vinduer er svært ofte i
bedre stand enn det man først kan få inntrykk av. Ut-
bedring er behandlet i Byggforvaltning 733.162.

655 Materialvalg. Tekniske, estetiske og kulturhistoriske
verdier bestemmer valget av materialer til skadeut-
bedring. Normalt bør tidligere materialbruk gjentas,
både fordi den bygningfysiske virkemåten forblir den
samme, og fordi det sjelden er ønskelig å la repara-
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sjonen vekke oppmerksomhet. Det kan forsvares å
bruke gamle materialer som ikke virker avstikkende
og ikke trenger tid til å tørke og krympe. Mange
fagfolk ønsker imidlertid at det skal vises tydelig hva
som er gammelt og hva som er nytt.

656 Kunstig aldring. Ved hjelp av mekanisk bearbeiding,
fargestoffer, kjemisk beis eller tjæreprodukter kan det
lages gode etterlikninger av gammelt trevirke. Be-
handlingen kan få nye deler til å «forsvinne» i helheten
og ikke forstyrre det visuelle inntrykket. Inntoning kan
oppfattes som en hjelp til å påskynde den naturlige
aldringen som over lengre tid vil utlikne forskjellen
mellom gammelt og nytt. Metoden er en naturlig kon-
sekvens av å velge spunsing. Større deler som skiftes
ut, bør kanskje framtre som nye, i tråd med eldre
håndverkstradisjon.

66 Nye tekniske løsninger
Mange tekniske løsninger i eldre bygninger kan være
mangelfulle, sett med vår tids øyne. Løsningene var
basert på et arbeidsmarked som tillot stadig vedlike-
hold eller fornyelse. Ved rehabilitering kan det være
gode grunner til å velge nye løsninger som forlenger
materialenes levetid og sparer vedlikehold. Museene
og kulturminnevernet vil derimot være mer tilbake-
holdne med å bruke nye materialer og konstruksjoner.
Generelt må det advares mot utførelser som er frem-
mede for den bygningsfysiske virkemåten i det gamle
huset, og som kan føre til uforutsette skader. Skadelig
kondens og dårlig inneklima kan f.eks. oppstå som
følge av feilaktig utført etterisolering og tetting.

661 Etterisolering av trevegger er behandlet i Byggfor-
valtning 723.511.

662 Utskifting av vinduer og dører kan gi bruksmessige
fordeler, men disse må veies opp mot vernehensyn
og estetiske hensyn. Utskifting av vinduer er behand-
let i Byggforvaltning 723.638. Se også pkt. 654.

663 Tak og taktekning har ofte betydelige skader som gjør
at originale materialer ikke kan brukes på nytt. Da er
det nærliggende å velge en mer varig utførelse, f.eks.
med asfalt takbelegg og trykkimpregnerte sløyfer og
lekter under takstein, eller med grunnmursplast iste-
denfor never i torvtak. Torvtak på plastunderlag er
imidlertid i beste fall bare visuelt autentisk. Desto vik-
tigere er det å gjennomføre et korrekt utseende i alle
detaljer, uten at det nye underlaget vises. Kulturmin-
nevernet og museene forsøker nå å holde torvtak i
hevd med never på tradisjonell måte, bl.a. for å holde
kunnskapene i live.

664 Fugematerialer som dyttestry eller mose blir sjelden
tatt med og er vanligvis så deformert at ombruk heller
ikke er mulig. Industrielt framstilt laftevatt eller mine-
ralull blir mye brukt, dels fordi slike materialer har ry
for å være bedre, dels fordi det er vanskelig å skaffe
mose. Men nyere erfaring viser at mosen har vesent-
lige tekniske fordeler. I kulturvernsammenheng anbe-
fales det derfor å videreføre autentisk materialbruk og
teknikk.

665 Spiker. Gammel smidd eller klipt spiker skiller seg
sterkt fra moderne trådspiker, både i utseende og vir-
kemåte. Moderne spiker kan virke svært fremmed

sammen med gamle materialer. Det anbefales å ta
vare på gammel spiker for ombruk. I praksis går like-
vel det meste tapt under demontering. Spiker av sam-
me type kan være vanskelig å skaffe, men noen spi-
kertyper av eldre modell er stadig i produksjon. En-
kelte leveres bare varmforsinket, men kan brukes på
flater som skal males. Dykkertspiker kan brukes som
erstatning for originale typer på flater som skal males.
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