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ÅRSRAPPORT 
Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger (BVS) ble etablert i desember 2014. Denne rapporten 

er konsentrert om det første år av dets virke. Rapporten tar for seg bakgrunn og målsetting 

for BVS, organisatoriske og økonomiske rammer og de tre hovedaktiviteter, nemlig 

kompetanseheving, oppdragsrettet virksomhet og tiltaksarbeid. I rapporten henvises det til 

en rekke vedlegg som gir nærmere informasjon om aktivitetene. Vedleggene kan leses på 

hjemmesiden til BVS. 

BAKGRUNN OG MÅLSETTING 

Forut for etableringen ble det brukt mye tid på planlegging og drøfting med 

hovedsamarbeidspartnerne: Hordaland fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, 

Byggmesterforbundet region Vest/ Byggenæringens landsforening (BNL) og museene i 

området. I drøftingene ble nødvendigheten av å få et samlet grep om de utfordringer som er 

knyttet til fredede og verneverdige bygg i regionen og i Hordaland samlet understreket. Slike 

bygg utgjør en viktig del av kulturarven. Forfaller eller rives de, mister kulturlandskapet sitt 

særpreg, og den kulturelle identitet til lokalsamfunnet svekkes. Den overordnede målsetting 

for BVS ble formulert på denne bakgrunn: å arbeide for istandsetting og bevaring av slike 

bygg på en måte som gjør at de kan fungere som identitetsmarkører. Målsettingen er 

operasjonalisert gjennom de tre hovedaktiviteter som alt er omtalt. 

ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE RAMMER 

Rett etter etableringen ble det opprettet en styringsgruppe med ansvar for driften av BVS. 

Den består av representanter fra de tre hovedsamarbeidspartnerne, en representant fra UiB 

og to rådgivere. Det ble bestemt at BVS inntil videre skal være en avdeling av VKA med eget 

budsjett og en daglig leder på heltid. Det tok tid å finne en egnet daglig leder. Først i oktober 

2015 kom lederen på plass. I mellomtiden fikk et team bestående av representanten fra 

fylkeskonservatoren og de to rådgiverne ansvaret for iverksettingen av de tre aktivitetene. 

Et fundert økonomisk grunnlag var både en betingelse for den faktiske etablering av BVS og 

for driften. Her trådte Hordaland fylkeskommune til gjennom KUP-programmet. I 2014 gikk 

programmet inn med en finansiering av driften for 2015. I løpet av 2015 er det gitt videre 

bevilgninger for 2016 og 2017. Etter dette er det ønskelig at BVS står på egne ben. BVS er 

også blitt støttet fra privat hold, noe som har sikret et bredt bevegelsesrom. Her nevner vi 

støtte fra Sparebanken Vest (som også bidro i planleggingsfasen), fra Byggmesterforbundet 

region Vest, og fra Seimstiftelsen i Granvin. En stor takk til disse! I løpet av 2015 har også 

inntektene fra oppdragsvirksomhet økt. Disse vil på sikt utgjøre en viktig del av 

basisfinansieringen av BVS. 
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KOMPETANSEHEVING 
En heving av restaureringskompetansen og en koordinering av eksisterende kompetanse er 

påkrevd dersom BVA på forsvarlig måte og i pakt med det antikvariske regelverk skal kunne 

ivareta sin hovedoppgave: istandsetting og bevaring av fredede og verneverdige bygg. 

Allerede før etableringen i desember 2014 ble det gjennomført et fagopplegg som har gitt 

føringer for den videre kompetansesatsingen.  

Fagopplegget hadde tittelen «Kompetanseheving i byggebransjen» og ble finansiert av RUP-

programmet i Hordaland fylkeskommune. Det bygget på et samarbeid mellom Byggmester-

forbundet Voss/Hardanger og VKA, som stilte med en variasjon av et videreutdanningsfag 

utarbeidet i samarbeid med UIB. Næringshagen på Voss var søkerinstans. 

Erfaringene fra dette fagopplegget la kortene for kompetansesatsingene i 2015. Noen av 

disse nevnes i det som følger: 

1) Kurs i Materialkunnskap på Bygningsvernsenteret og ute i skogen. 

2) Kurs i Bruk av eldre verktøy på Bygningsvernsenteret. 

3) Kurs i Blinking og uttak av rett virke i Toskedalen. 

4) Kurs i Lafting i Rolvsvåg/på Botnahytta. 

5) Samling i Registrering og høvelmaking på Bygningsvernsenteret. 

 

1) Kurs i Materialkunnskap. 

Kurset i Materialkunnskap ble avholdt 29.-31. Mai i Vestnorsk Kulturakademi sine lokaler og 

i skogen i Bordalen på Voss. Her hadde vi gleden av å få god innføring i emnet 

materialkunnskap fra instruktørene Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter og Pål Solberg 

fra Solberg Sag. Målet med kurset var å gi en grunnleggende innføring i treets vekst og 

kvalitet, samt å lære hvordan vi får best mulig kvalitet til forskjellige komponenter i et bygg. 

Fredag 29.05 var det teori og gode samtaler rundt emnet. Lørdag 30.05 bar det ut i skogen 

der vi fikk utøve praktiske oppgaver og teori hånd i hånd. Det ble tatt ut en del skog som ble 

transportert til en lokal bygdesag. Søndag 31.05 ble trærne saget til plank og opplæring i 

utnyttelse var et sentralt tema.    
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2. Kløyving av rot. 

  

1. Steinar Moldal demonstrerer vekst og vridning på et ungtre. 
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3. Her ser vi Steinar Moldal ta ut en prøve med tilvekstbor, ved å bore inn til margen og 
trekker ut en kjerneprøve. Av denne kan vi bedømme utmalming og veksthastighet. 

 

 

 

 

4. Demonstrasjon av flekk og ringbarking for at treet skal tørke på rot. 
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2) Kurs i bruk av eldre verktøy. 

Kurs i Bruk av eldre verktøy ble avholdt 18.-19. September på Vestnorsk Kulturakademi sine 

lokaler. Her fikk vi god instruksjon og opplæring av kursholder Jarle Hugstmyr fra Norsk 

håndverksinstitutt og fra Trond Oalann, HFK og tradisjonsbærar. Målet med kurset var å gi 

en forståelse av kvaliteten og egenskapene til trehøvler og annet gammelt verktøy, ikke 

minst med tanke på avhengigheten av at de enkle delene er riktig utforma og heilt presist og 

nøyaktig tilpassa. Instruksjon og utprøving blei praktisert, og interessen var stor blant 

kursdeltagerne. 

 

 

 

5. Jarle Hugstmyr og Trond Oalann demonstrerer bruk av en "Okshøvel". 
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6. Ulike høvler: Okshøvel, Skrubbhøvel og en nyere pusshøvel 

 

 

7. Her studeres høvelresultatet nøye, og Jarle forklarer. 



 
 

Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger, Magasinvegen 26, 5705 Voss, bygningsvernsenter@kulturakademi.no, www.bygningsvern.kulturakademi.no 

 

8. Bruk og virkemåte av "Grindsag" demonstreres. 

 

 

 

 

3) Kurs i Blinking og uttak av rett virke. 

Kurset i Blinking og uttak av rett virke ble avholdt 18.-19. November i Toskedalen i Vaksdal 

kommune. Målet med kurset var å finne rett virke i lokal skog til restaureringen av Toskedals 

stova, en gammal årestove fra slutten av 1500 tallet. Her fikk vi med oss Bernt Håvard Øyen, 

som er treforsker fra Stiftelsen Bryggen i Bergen, som instruktør. Utfordringen her var å 

finne stor og gammel nok skog lokalt i Toskedalen til prosjektet. Første dag var det en 

gjennomgang av restaureringsprosjektet med de utfordringer og krav som lå til grunne for 

restaureringsprosessen. samt en historisk utredelse og kartlegging av stova. Dag to bar det 

ut i skogen for å finne rett virke. Etter mye leiting ble det blinket ut både stokker til det laftet 

som skal skiftes ut men også til sperr og troe. Materialene blir hugget tidlig i 2016 og 

restaureringen vil finne sted på Vestnorsk kulturakademi sine lokaler på Voss. 
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9. Her ser vi Toskedalsstova som har ligget lagret på et uthus siden den ble tatt ned på 
midten av 60-tallet. Trond Oalann og Bernt Håvard Øyen forklarer og viser frem de 
materialene i laftet som skal skiftes ut under restaurering prosessen. 

 

 

10. Bernt Håvard Øyen forklarer om vekst og bonitetsforhold og hva en bør se etter ved 
blinking og uttak av egnet tømmer til prosjektet Toskedalsstova. 
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11. Trond Oalann blinker et tre som skal bruket til sperr. 

 

 

4) Kurs i lafting. 

Kurset i Lafting ble avholdt i mai/juni i forbindelse med restaureringsoppdraget på 

krigsminnet Botnahytta. Botnahytta var brukt under 2. verdenskrig som skjulested for 

motstandsfolk. Etter ønske og sterke interesser fra lokale folk med tilknytning til Botnahytta 

kom restaureringsprosjektet i gang. Utfordringen her var at hytta som delvis var 

sammenrast, måtte restaureres på plassen oppe i fjellet i Rolvsvåg i Samnanger kommune. 

Lafteteknikken som var brukt var dessuten ikke av den mest vanlige typen, så her måtte det 

til mye studier og prøvelafting for å finne frem til rett metode. Trond Oalann, HFK og 

tradisjonsbærer, var med som instruktør under hele restaureringsprosessen. Stokkene i 

laftet som måtte skiftes ut ble laftet sammen ved lokalitet i Rolvsvåg for deretter å bli flydd 

med helikopter til plassen der hytta står. Hytta blei jekket opp og nye stokker blei fletta 

sammen med det eksisterende friske laftet. En omfattende prosess, men sluttresultatet ble 

over all forventning. Her fikk deltagerne mange lærerike utfordringer. 
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12. Noen av råteskadene og de utfordringene det var med restaureringsarbeidet på 
Botnahytta. 

 

 

13. Barking av utvalgt tømmer. 
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14. Nye stokker er kommet på plass i laftekonstruksjonen. 

 

 

15. Her ser vi Dennis Guhl fra Osterøy Museum bruke "Svans" til kapping av stokken. 
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17. Ferdig veggkonstruksjon med ny og gammelt laft på plass. 

 

16. Mose blir brukt i novet og mellom laftestokkene 
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18. Fine sammenføyinger mellom ny og gammel laft. 

 

 

 

19. Hytta restaurert til sin opprinnelige prakt, med en "Feleovn" tilsvarende den som 
opprinnelig sto i hytta. 
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5) Registrering og høvelmaking (Sjur Nesheim samlingen) 

I slutten av januar 2015 ble det arrangert en samling på BVS med hovedmål å få registrert 

høvelsamlingen etter Sjur Nesheim, som er blitt gitt i gave til BVS. Her var studenter fra 

Høyskolen i Sør-Trøndelag med på samling der de arbeidet med registrering av høvlene og 

produksjonsstudium av nye høvler lik de originale etter Nesheim.  

Det er også utarbeidet en biografi om Sjur Nesheim, ført i pennen av Eirik Oalann. Det 

gjenstår noe arbeid på både høvelregistrering og biografien. 

For nærmere info, se vedlegg 1 

Norsk kulturminnefond har finansiert kurs 1,2 og 4. En stor takk til fondet. 

 

Planer for kursvirksomhet 2016. 

1) Kurs i Skifer (fra uttak til legging) 

2) Kurs i Materialkunnskap 2 (påbygging på materialkunnskapskurs 1) 

3) Kurs i Verktøysliping 

4) Kurs i Lag din egen høvel (påbygging på gammelt verktøy kurs) 

5) Kurs i Smiing 

6) Kurs i Tjærebrenning 

 

Andre foreslåtte kurs. 

7)   Kurs i Baksteovn og Ildsted bygging 
8)   Kurs i Gamle hus og enøktiltak 
9)   Kurs i Vindus restaurering 
10)  Kurs i Gamle malingstyper, teknikker og bruksområde 
 

OPPDRAGSVIRKSOMHETEN 
Fikseringen av oppdragsvirksomhet som hovedaktivitet kjennetegner BVS i forhold til andre 

bygningsvernsentre, likeså det nære samarbeid med byggenæringen. Og oppdragene lot ikke 

vente på seg. Rett etter etableringen og med et jevnt tilsig utover i 2015 mottok BVS en 

rekke henvendelser om bygg som det burde gjøres noe med. Mange av disse har resultert i 

oppdrag som har restaureringskarakter og faller inn under den overordnede målsetting: 

istandsetting og bevaring av fredede og verneverdige bygg. Ett av oppdragene er alt 

avsluttet, flere har startet opp og en god del er prosjektert. Arbeidet med sistnevnte 

intensiveres i løpet våren/sommeren 2015, forutsatt tilfredsstillende finansieringsplaner. 

På denne bakgrunn kan en oppdragsportefølje settes opp. Nærmere omtale av 

enkeltoppdragene følger som eget vedlegg (sml. vedlegg III). Her begrenser det hele seg til 

en strukturert oversikt som skiller mellom bygg fra før 1800 (a), bygg fra 1800 – tallet og 

utover(b), verneverdige bygg fra krigsårene (c) og oppdrag som bygger nytt, men på 

gammelmåten (d). 
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Toskedalstova i Vaksdal 

Toskedalstova er en årestove fra 1500-tallet. BVS har fått i oppdrag å restaurere og 

tilbakeføre den til sin opprinnelige tilstand. Prosjektet er startet opp. 

 

Lydvoloftet på Voss 

Loftet er bygd rundt år 1300 og har et karakteristisk: lafteverk i begge etasjer. I samarbeid 

med Fortidsminneforeningen i Hordaland er det bestemt å sette i gang første del av et 

omfattende restaureringsarbeid. Søknad er sendt Riksantikvaren. Samarbeidet med 

Fortidsminneforeningen omfatter i tillegg Finnesloftet og Ullestadbua. BVS skal foreta 

befaringer og skrive årlige rapporter om restaurerings- og vedlikeholdsbehov.  

 

Rekvemylna på Voss 

En av de siste vassdrevne bygdemøller som har vært i drift fram til vår tid. Utstyret er godt 

bevart. BVS er kontaktet av den nye eieren med forespørsel om å stå for 

restaureringsarbeidet. Kontakt er opprettet med fylkeskonservatoren som har sendt 

rapporter og annen informasjon. Riksantikvaren er alt koblet inn 

 

Gamlehuset på Nes i Hardanger  

Huset er en del av et større klyngetun og stammer fra 1600/1700-tallet. Det som først og 

fremst er påkrevd er utskifting av stokker og bygging av nytt tak. Det er foretatt 

prosjektering og prissetting. BVS har over tid vært i kontakt med eieren når det gjelder 

finansieringsplan. Sveinung Riber har vært på befaring og gjort forarbeider i forhold til taket. 

 

Kvernhuset i Granvin 

Kvernhuset stammer fra rundt 1850. Det er intakt men har noen mangler på det 

teknologiske plan. Det er revet og transportert til museet i Granvin sentrum hvor det nå 

gjenreises. Mye av laftearbeidet er gjennomført, men fortsatt gjenstår en del arbeid. 

Avsluttes våren 2016. 

 

Naust i Holmefjord 

Et steinmurt naust ved Holmefjorden i Fusa kommune som er del av et rikt og variert 

sjøbruksmiljø. Prosjektering er fortatt og sikring av taket gjennomført. Midler fra 

Vestenfjelske Bykreditt, Runshaugstiftelsen og Smil-midler 

 

Ygre stasjon på Voss 

Stasjonsbygningen sto opprinnelig på Nesttun, men ble i 1908 flyttet til Voss. Oppdraget til 

BVS er med Jernbaneverket. Det er grunnet interne forhold der blitt noe forsinket. 

 

Lemstove i Lindås 

På Storholmen ved Vikanes i Lindås kommune ligger en gammel lemstove som skulle rives til 

fordel for et nytt og moderne bygg. Etter samtaler med eiere har de etter anbefaling fra 

fylkesmannen i Hordaland og BVS kommet frem til at de ønsker å sette i stand og 
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oppgradere eksisterende hus. BVS har fått i oppdrag å prosjektere og evt gjennomføre 

rehabiliteringen. 

 

Vårflor i Bordalen på Voss 

Floren er fra 1860-årene og ligger i et mye brukt tur- og frilufts terreng. Det er bygd med 

hems og har 6-8 overnattingsplasser. BVS har vært på befaring. Eier vil gå inn med betydelige 

beløp i forhold til restaurerings- og vedlikeholdsarbeid. 

Botnahytta i Samnanger 

Botnahytta er en tømmerhytte i Samnanger kommune bygget i 1942 i samband med jakt og 

fiske. Under krigen ble hytta brukt som skjulested for motstandsbevegelsen. Et kanadisk fly 

mannskap ble gjemt der i 1944. Et krigsminne med stor symbolverdi i kommunen. 

 

Espeland fangeleir i Arna 

Espeland fangeleir ble bygget under 2. verdenskrig som fangeleir. I dag er den overtatt av 

Stiftelsen Espeland Fangeleir, som skal tilbakeføre leiren til slik den var under krigen. BVS har 

fått i oppdrag å bistå med prosjektering og tilsyn med at arbeidet utføres etter antikvariske 

prinsipper og normer. 
 

Grøteid gård på Tysnes  

Tunet på gården skal gjenreises med 7 kopibygg og et nybygg/riggskur. BVS har fått 

oppdraget med å prosjektere og gjennomføre prosjektet. 
 

Kvelvbru på gården Nes i Kvam 

Det skal mures en kvelvbru på gården Nes i Kvam kommune. BVS har fått i oppdrag å bistå 

med dette prosjektet i form av søknadsskriving og rapportering. BVS vil også følge opp og ta 

del i byggearbeidet. 

 

ERFARINGER 
En prosedyre har festet seg ut fra de erfaringer som er gjort gjennom oppdragene så langt, 

og vil etter hvert bli supplert og presisert. Den anføres her i hovedpunkter, med vekt på kurs 

og samlinger knyttet til oppdragene, i og med at den reflekterer BVS sin profil som et 

oppdragsbasert bygningsvernsenter: 

 

1) Kontaktmøte med kommune/tiltakshaver der oppdragene hører hjemme. Referanse er 

kulturminneplanen i kommunen (ferdig utarbeidet eller under arbeid) og relevansen av 

oppdraget i forhold til overordnede satsinger på kulturfeltet. 

2) Samordning med fylkeskonservatoren og hans stab. Det gjelder å koble seg til den 

kunnskapen som er opparbeidet der og konsultere ekspertise som finnes i forhold til 

enkeltoppdragene. 
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3) Bearbeiding av oppdrag gjennom tilstandsbeskrivelser, prosjektering og prissetting hvor 

det klarlegges hvilken byggfaglige kompetanse som trengs og hvilke fagfolk som må 

involveres. Det blir da også bestemt hvilken rolle BVS skal spille i oppdragsrealiseringen. 

4) Organisering av kurs tilpasset hvert oppdrag, der deltakere i all hovedsak er håndverkere 

i de respektive kommuner. Håndverkerne involveres i arbeidet som skal utføres, får 

kompetanseheving underveis og et kompetansebevis til slutt. Målet er å bygge opp 

kompetanse som er nyttig for kommunene i deres videre satsing på tiltak i 

kulturminneplanen. 

5) Samlinger blir arrangert før igangsetting og etter sluttføring av oppdragene. De 

innebefatter folk fra kommunene, relevante organisasjoner som historie og sogelag og 

interesserte for øvrig som inviteres til følge oppdragsgangen. Stikkord: mobilisering av 

lokalsamfunn omkring kulturarven. 

6) Rapportering fra BVS sin side som samler og systematiserer erfaringer fra 

enkeltoppdragene til bruk ved videre satsinger. 

 

TILTAKSAKTIVITER 
Det dreier seg om aktiviteter som dels støtter opp om virksomheten til BVS, dels viderefører 

den i breiere sammenhenger: 

1) FAGLIG KONSOLIDERING 

I løpet av året som har gått har en i BVS diskutert flere modeller som kan styrke 

gjennomføringskraften for de tre hovedaktivitetene. Med daglig leder i sentrum har dette 

utkrystallisert seg i det følgende: 

a) Styringsgruppa deltar aktivt i utformingen av de enkelte aktivitetene, og blir rådspurt i 

gjennomføringsprosessen: medlemmene konsulteres alt etter spesialfelt slik at den 

faglige kompetanse til hver enkelt blir mobilisert. 

b) Den fagekspertise som alt er knyttet til BVS gjennom planlegging, prosjektering og 

utføring av oppdrag blir konsolidert i den forstand at ekspertisen blir samlet i et eget 

ekspertteam. Det er ut fra samspillet mellom teammedlemmene at daglig leder kan få 

oversikt over den fagkompetanse som står til rådighet og disponere den i forhold til 

langsiktig planlegging. 

c) Rådgivingsgruppa består av personer som kan bistå BVS i forhold til aktuelle utfordringer 

og oppgaver. Gruppa er tenkt som et bredt sammensatt nettverk av personer som enten 

er aktive håndverkere innen restaureringsfeltet i vid forstand eller mer generelt er 

opptatt av handlingsbåren kunnskap og bygningsvern. Det er lagt opp til at 

rådgivingsgruppa møtes et par ganger i året slik at deltakerne lærer hverandre å kjenne 

og blir orientert om BVS aktiviteter. Deltakerne kan også bli kontaktet i forbindelse med 

oppdrag, planlegging av foredrag og kurs/samlinger. 
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Ingen av disse ordningene innebærer en formell organisering av et eller annet slag. De er alle 

fundert i praksiser som alt har festnet seg. 

 

 

2) VERKSTEDBYGGET 

Det har i flere år vært planlagt en oppgradering av verkstedbygget til Vestnorsk 

Kulturakademi. Etter at BVS ble opprettet og oppdragene har strømmet på har det blitt 

ytterligere behov for denne oppgraderingen. Oppgraderingen vil skje i flere etapper. BVS har 

utarbeidet tegninger og fått prosjektert den første delen, som innbefatter et varmt rom i 

første etasje med oppholdsrom og dusj/toalettfasiliteter. Dette blir et stort løft med tanke 

på den aktiviteten som vil utspille seg vedrørende oppdrag som BVS har, men også i 

forbindelse med den fag- og kursaktiviteten som VKA driver. Ferdigstilling av denne fasen vil 

forhåpentligvis skje sent høst 2016/ tidlig 2017. 

Tegningene for andre etasje er i og for seg klare. Planlegging, prosjektering og anbudsrunde 

kan først starte når en bærekraftig finansieringsordning er på plass og tidligst i løpet av 2017. 

Rommene kan i utgangspunktet brukes som kontorer, men på sikt bør de innredes slik at de 

kan fungere som basis for et vitensenter for bygningsvern. 

Det første rommet vil kunne gi plass til utstilling av eldre verktøy. For hvert verktøy blir det 

gitt informasjon om hvor det kommer fra og om bruksområde. Verktøysamlingen til Sjur 

Nesheim vil være sentral, supplert med verktøy fra den innkjøpte Suchen-samlingen og 

spesialverktøy kjøpt inn fra privatpersoner. En katalog bør utarbeides som gir en samlet 

oversikt over verktøyene og gjennom bilder forteller om hvorledes de ble brukt. Det bør 

også foreligge hefter som den om Sjur Nesheim. 

Det andre rommet vil kunne fungere som et materiallager med ulike tresorter, som også får 

fram deres bruksverdi i forhold til restaurerings- og rehabiliteringsoppgaver. Gjennom en 

montasje kan en vise hvorledes man analyserer seg fram til hvilke trær som bør felles, 

hvorledes de blir felt og blir til stokker, og hvorledes stokkene på sagbruk blir skåret opp og 

får sine skurmønstre, for så til slutt å ende sin ferd på et materiallager – en innføring i 

grunnlaget for material kunnskapen.  

Det tredje rommet vil kunne innrettes slik at det gir plass til videoframstillinger av utførte 

oppdrag som viser hvordan man faktisk går fram ved restaurerings- og rehabiliteringsarbeid 

og da med bestemte verktøy i hånd. Oppdragene kan stamme fra BVS eller ha annet opphav. 

Gitt dette kan verkstedet bli åpnet som et vitensenter for besøkende, altså for skoleklasser, 

grupper opptatt av restaurering, bygningsvern og kulturarven, og for spesielt interesserte 

hvor nysgjerrighet er kjennetegnende. Det kan også bli mulig å praktisere 

tradisjonskunnskapen enten i byggets første etasje eller i snekkerbua på Tvildemoen. Dette 

er likevel noe som først kan realiseres langt fram i tid og som krever bevilgninger fra 

myndigheter eller fra privat hold. 
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3) YRKESFAGENE I VIDEREGÅENDE SKOLE 

Et viktig satsingsområde for BVS er konsentrert om yrkesfagene i videregående skole og da 

spesielt om byggfagene. Det er kjent at mange elever faller fra, på tross av at interessen for 

fagene er tilstede. Frafallet skyldes blant annet den teorifunderte undervisningen som er lagt 

opp med fokus på «kunnskap om» og ikke «kunnskap i» (termene stammer fra Jon Godal). 

Sistnevnte forutsetter praksislæring rundt om i verksteder og bedrifter. I senere år er det 

gjennom utdanningssystemet åpnet for dette gjennom emnet «praksis i fordypning» som 

legger opp til en hospiteringsordning. Det har BVS knyttet an til: våren 2015 ble det i 

verkstedet på Tvildemoen gjennomført et vellykket opplegg for praktisk fagopplæring i 

tømrerfaget hvor også faglæreren deltok. 

For å komme videre med dette er det etablert et samarbeid med Møen og Saue, hvor 

Synnøve og Sveinung Riber har utviklet en byggeplasskole. Skolen kan stille med mobile 

øvingsstasjoner. Basisen er arbeidsplattformer på hjul som er lett å transportere og som er 

innrettet med henblikk på praktisk utøvelse av fagarbeid, bant annet for tømrerfaget. 

Tanken er i å plassere disse i verkstedet på Tvildemoen og la den praktiske utøvelse av 

fagarbeidet skje i tilknytning til den oppdragsvirksomheten som finner sted der i regi av BVS. 

Elevene får da også «oppdragskunnskap», anledning til selv å ta et tak og å oppleve spenning 

og glede knyttet til det å mestre og få til et arbeid. 

Praktisk opplæring koblet med «oppdragskunnskap» vil være godt egnet til å forberede 

elevene på tiden som lærlinger, og kanskje gjøre dem mer attraktive for lærebedriftene. 

Særlig dette siste blir vektlagt i diskusjoner med opplæringsavdelingen i HFK. Videre er en 

koordinering med de aktiviteter som drives av Byggmesterforbundet region Vest satt på 

dagsordenen. 

4) OPPRETTING AV EN LÆRINGSARENA I TILKNYTNING TIL HIST 

I samarbeid med VKA satses det på etablering av en læringsarena i Hordaland for 

tradisjonshåndverkere. Bakgrunnen er bachelorstudiet «Tradisjonelt bygghåndverk og 

teknisk bygningsvern» som fra høsten 2015 tilbys fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). For å 

sikre at studiet gir kompetanseheving på lokalt plan og tar høyde for regionale tradisjoner er 

lokale læringsarenaer tatt i bruk. Det er inngått en formell avtale om at VKA/BVS skal være 

en av disse læringsarenaer. Dette er koordinert med fylkeskonservatoren i HFK. Trond 

Oalann er medlem av fagrådet for bachelorstudiet som også er ansvarlig for disse arenaene. 

En læringsarena som den det legges opp til ved BVS skal legge til rette for og gjennomføre 

læringsprosjekter som er basert på lokale/regionale tradisjoner, bidra med faglærere, og 

tilby bruk av verksteder og utstyr. Utgiftene vil bli dekket etter antall studenter og er sikret 

gjennom en finansieringsordning basert på departementsmidler: kr. 25 000 er grunnbeløpet. 

Det satses på 2-3 studenter fra Hordaland, og læringsprosjektene her vil være knyttet til 

større oppdrag som det på Tysnes og/eller det i Toskedalen. Planlegging innbefattende 

organisering og økonomiske forhold er på det nærmeste ferdig. Det ventes på godkjenning 

av læringsprosjektet fra HIST og på avtaletekst. Det hele settes i gang i løpet av våren 2016.  
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5)KOMMUNER OG LOKALSAMFUNN 

Det satses på styrking av kontaktflatene med enkeltkommuner i Hordaland. Her er BVS 

kommet godt i gang. Det er opprettet direktekontakt med seks kommuner, og flere andre er 

nå aktuelle. De møter som er holdt har enten kommet i stand på bakgrunn av 

restaureringsoppdrag som er initiert av private eiere i kommunene, eller av prioriterte 

satsinger fra kommunene selv. Sentralt i diskusjonene har i begge tilfeller vært eksisterende 

kulturminneplaner, eller planer som er under utarbeidelse, og da etter de retningslinjer som 

er formulert av HFK i «Kulturminneplan i kommunene 2013 – 2016 (KIK)». Vi ønsker å 

synliggjøre hva BVS kan bidra med når det gjelder restaurering av verneverdige bygg og å få 

kommunene med som støttespillere ved realiseringen av oppdragene. Her tenkes det ikke 

bare på finansiell støtte. Viktig framfor alt er fellesorganisering av samlinger som involverer 

lokalbefolkningen i det oppdragsarbeidet som foregår, og retter oppmerksomheten mot de 

respektive byggene og den kulturelle konteksten som de bærer i seg, slik at kulturarven 

aktualiseres. Et eksempel på slike samlinger er alt omtalt i rapporten om Botnahytta hvor 

også den offentlighet som er knyttet til lokalaviser er trukket fram 

Et videre skritt ligger i oppsøkende virksomhet hvor BVS stiller opp på møter i organisasjoner 

og lag på lokalt plan (historie- og sogelag), og lar seg involvere i prosjekter eller tiltak som 

vedrører kulturfeltet og bygningsvernet spesielt. Særlig viktig er historielagene. Her er 

historien enda levende og BVS kan få høre om eller møte tradisjonsbærere innen bygg og 

håndverk. Gjennom tradisjonsbærerne kan BVS bli bedre kjent med verktøy og teknikker 

som tidligere var i bruk, og eksperimentere med disse i restaureringsarbeid. I tillegg kan det 

på slike møteplasser bli diskutert hvilke bygg deltakerne selv mener forfaller og som det er 

på tide å få gjort noe med. Skal BVS selv initiere oppdag må det være i forhold til slike bygg, 

der restaureringen er egnet til å mobilisere og engasjere. Restaureringen blir til noe som 

angår meg, deg og oss – altså fellesskapet.  

 

 

Vedlegg til rapporten kan sees på våre nettsider www.bygningsvern.kulturakademi.no 
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Følgende vedlegg er tilgjengelig: 

1. Høvlane til Sjur Nesheim 

2. RUP Sluttrapport 2014. 

3. KUP søknad 2014 «Midler til et Bygningsvernsenter for Voss/Hardanger» 

4.  KUP Halvårsrapport 2014/2015. 

5. KUP Sluttrapport 1år 2014/2015. 

6. KUP søknad 2015 «Utviklingsmidler til Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger» 

7. Rapport om Botnahytta skrevet av Trond Oalann. 

8. Rapport om Botnahytta til Riksantikvar. 

9. Rapport til Norsk Kulturminnefond «Prosjektet 3 fag og handtverkseminar» 

 

 

 

 


