
Låve at 
first sight
Da den engelske familien seilte inn til Lyngør for 
første gang, slo hjertet litt raskere. Forelskelsen ledet 
dem snart ut i et omfattende restaureringsprosjekt. 

HVEM?  
Familien Laing.

HVA?  
Restaurert  
låvebygning fra 
1700-tallet.

HVOR?  
På Lyngør  
i Aust-Agder

TEKST OG FOTO: NIKLAS HART STYLING: KIRSTEN VISDAL

Låvebygningen ble 
plukket ned i sin helhet 
og bygget opp igjen på sin 
opprinnelige grunnmur. 
I bakgrunnen sees 
hovedhuset, kjent som 
Doktorhuset.
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BOLIG

STORFORMATSÅPNINGER ER 
TYPISK FOR NORSKE LÅVER. HER 
ER PRINSIPPET UTNYTTET VED Å 
LAGE EN DIGER ÅPNING I GAVL
VEGGEN SLIK AT SØRLANDET 
NÆRMEST VELTER INN I STUEN.

Skoddene slås fra, og 
glasspanelene skyves til side. 

Da åpner stuen seg mot 
kystsamfunnet utenfor.
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Hovedrommet er langt og smalt. 
Takbjelkene er eksponert og ikke kledd 

inn for at rommet skulle kjennes så 
luftig så mulig. Brystningen består av 

kremhvit betongsparkel, øvrige paneler i 
lasert furu. Stålsøyler og -dragere måtte 

til for å stive av bygningen, men er  
malt hvite for å gli inn i interiøret. 

DE BREDE OG LANGE 
GULVBORDENE FRA DINESEN 
BIDRAR TIL Å UNDERSTREKE 
ET AV LÅVENS SÆRTREKK: 
LENGDEN.
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 love the place, sier Ian Laing. 
– And I love the project!
Himmelen er stor og lys her ute 

mellom fastland og havgap. Den syn-
kende solen farger kledningen enda 
rødere enn i stad. Som om bygningen 
gjengjeldte følelsene til menneskene 
som satte den i stand igjen. 

Brødreparet Ian og Hugh Laing 
hadde kommet hit for andre gang i 2012, 
for å minnes sjøslaget ved Lyngør mellom 
England og Danmark-Norge to hundre år 
tidligere. Året etter var de her igjen. Det 
var da de kom over eiendommen: Doktor-
huset med sine tilhørende uthus. Den  
forfalne låven var ett av dem. 

– Det var en anledning til å kjøpe og 
restaurere et historisk hus, og å være her 
med utvidet familie. Selve hovedhuset til-
bakefører vi på tradisjonelt vis, men når 
det kom til låven, kunne vi tilføre en twist. 
I dag lar man ikke lenger en låve være en 
låve, sier Ian. 

Dessuten var det ikke mye låve å snakke 
om. Den 250 år gamle bygningen hadde 
gradvis forvitret. Halvparten var allerede 
revet, bare deler av grunnmuren sto igjen. 

HJERTE FOR GJENBRUK
På en av naboholmene har arkitekt Kim 
Skaara hus og kontor. Han får snart nyss 
om engelskmennenes prosjekt. 

– Lyngør minte dem om Cornwall, der 

de hadde feriert som barn. Så viser det seg 
at de hadde bodd på akkurat samme sted 
som der bestemoren min er fra, forteller 
Kim. 

Kjemien var på plass. Motivasjonen 
også. Kim er kjent i bransjen som en gjen-
bruksentusiast, og hadde tross alt gjort en 
del restaureringsprosjekter før.

Dette var likevel noe annet. 
– Mye av tømmeret var pill råttent. 

Taksteinen viste seg å være ubrukelig. 
Noen av steinene i grunnmuren måtte 
split tes. Men jeg gikk på det med liv og lyst. 

Oppdraget var å ta vare på så mye av byg-
nings materialene som mulig, og samtidig 
utnytte plassen maksimalt. Bygningen 
skulle få en boligs fasiliteter – med stue, 
kjøkken, soverom og bad, men holde seg 
innenfor rammene av det opprinnelige 
volumet.

I

– Vanligvis tegner jeg med 
moderne uttrykk, men det ville ikke 
passet inn i hensynssonen her, sier 
arkitekt Kim Skaara.

Låvebroen ble rekonstruert, 
og gir direkte adkomst til 
annen etasje. Nede til venstre 
sees hvitlakkerte hagebenker i 
støpejern, restaurert av Laing-
familien

➤
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Da var de falmede fotografiene til hjelp. De 
viste hvordan låven så ut på midten av 
1800-tallet, ikke lenge før den ble overlatt 
til seg selv. 

Konklusjonen var klar: hele bygningen 
måtte tas ned før den kunne bygges opp 
på nytt. Hver stokk ble plukket ned og vur-
dert. De brukbare stokkene ble merket, 
rensket, nummerert og lagret. Så ble de 
satt opp igjen på samme sted der de en 
gang hadde stått.

– Dette er krevende arbeid. Det du ser av 
det gamle rundt deg er relativt lite, men 
den lille historien du ser, er verdifull, 
mener Kim. 

NYE OG GAMLE MATERIALER
Allerede fra båten er gjenbruken synlig. 

Steinene i grunnmuren finnes i alle for-
mer, størrelser og sjatteringer, akkurat 
som på de gamle bildene. Taksteinen spra-
gler også, slik gammel takstein gjør, men 
disse er blitt fraktet over fra et rivnings-
prosjekt i innlandet. Vinduer og kledning 
kommer derimot rett fra fabrikk og sag-
bruk, klare for å møte tidens tann for før-
ste gang. 

Innendørs er skillet mellom opprinne-
lig og nytt fremhevet og dyrket. Grovt, 
mørkt tømmer møter glatt, hvitlasert 
panel i finsnekrede overganger. Trappe-

løpet er bygget opp av stokker der marken 
stedvis har fråtset. Nå er nedbrytningen 
utsatt, og de sirlige boregangene står igjen 
som dekorative mønstre til minne om 
bygningens høye alder. 

– Det er arbeidstiden som gjør at det 
koster mer å drive med gjenbruk enn å 
kjøpe nytt. Selv forsøker jeg alltid å repa-
rere ting, og gleder meg alltid over å få det 
til å fungere igjen. Men noen ganger må 
du ha ressursene til å være nøysom, sier 
Kim. 

For å oppnå tilstrekkelig bokvalitet, var 
det avgjørende å trekke inn nok dagslys. 
Dessuten ville det vært fint å nyte godt av 
utsikten mot idyllen utenfor. Digre glass-
paneler kan kanskje ansees som en 
«twist», og måtte avstemmes med det 
erklærte ønsket om autentisitet. 

Ett særtrekk ved gamle norske låvebygg 
er bruken av storformatåpninger, og løs-
ningen ble å bygge digre, utvendige skod-
der som kunne minne om låvedører; ett 
sett på langsiden og ett på kortsiden. 
Festemekanismene ble smidd og tilpasset 
på gammeldags vis. Når beboerne er bort-
reist, slås skoddene for, og fasaden lukkes. 

Men når noen er hjemme, åpnes skod-
dene, vinduene blinker mot sundet, og det 
blir tydelig for alle at det igjen er liv i den 
gamle låven.

Innredningen er ikke helt på plass 
ennå. I påvente av at Doktorhuset 
blir ferdig restaurert, får noen av de 
gamle antikvitetskjøpene prøve seg 
i låven.

Kjøkkenet ligger i enden 
av allrommet, omtrent midt i 
bygningen. Videre innover sees 
trappeløpet og et av soverommene. 
Spisestolen Bambi ble designet av 
Rastad & Relling i 1957.

STÅLSØYLER OG DRAGERE  
MÅTTE TIL FOR Å STIVE AV  
BYGNINGEN. DE ER MALT HVITE 
FOR Å GLI INN I INTERIØRET. 

■
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De doble vinduene forsyner begge 
etasjer med lysinnfall og utsikt. Sofaen 
Tiki er fra Fogia, designet av Andreas 
Engesvik, lampen Birdy er fra Northern 
Lighting, mens kommoden er et av 
familiens mange antikvitetskjøp. 
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En engelsk 
innredningsskikk  

tilsier at soverommene 
skal være utstyrt med 

hver sin servant. Grepet 
ble overført til låven  

på Lyngør.
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Vegger og gulv på badet oppe er i sin helhet 
overflatebehandlet med betongsparkel. Takvinduet er 
relativt lite på grunn av reguleringsbestemmelsene, 
men den vide utfôringen sørger for at lysinnfallet blir 
best mulig.

Både det nye og det gamle trevirket i trappeløpet er 
solid dimensjonert, og bygget for å vare i lang tid. 

LÅVE AT FIRST SIGHT  BOLIG
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Veien ned til sjøen er kort. 
Her kan sommeren nytes til 
det fulle. Byggfakta

• Låven tilhører det såkalte Doktorhuset, som ble bygget  
 ved Lyngørsundet på 1750-tallet. I 1991 fikk Lyngør status  
 som Europas best bevarte tettsted. 
• Boligen består av to etasjer med stue, kjøkken, bad og  
 soverom nede og to soverom, loftsrom, sovealkove og  
 bad oppe. 
• For å få et gulv på samme flate, måtte 1,2 meter fjell  
 sprenges vekk. Massen ble brukt til å tette igjen en kløft. 
• Skaara Arkitekter står bak prosjektering og oppfølging på  
 byggeplass. Arbeidet er utført av Lindal Entreprenør. 

BOLIG  LÅVE AT FIRST SIGHT
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