
BYGGESKIKK 
AY 

II. :'\. OS.\ES I SA~fRA D ;\IEO DOSE!'\T ERLING CJONE 

Det lar seg ikke gj0re a gi en sammenhengende utgreiing om 
byggeskikken for en enkelt kommune fra den eldste tid og 
til i dag. Det er h eller ikke n0dYendig , for byggeskikken, i 
i aile fall i den eldre tida, var noksa ensartet for st0rre deler av 
landet, og en kan derfor pa grunnlag av spredte opplysninger 
fra andre steder i store trekk danne seg ei meining om tilh0va i 
Tr0ndelag og dermed ogsa i Strinda. - Det er likevel av inter
esse a vrere merksa!ll pa at byggeskikken i landet vart har lig
get pa et h0gt plan. Det strenge klima her oppe har sj0lsagt 
gjort mye til at en matte ta bustadsp0rsmalet alvorlig, men 
det som er skapt gjennom tidene, er ogsa et vitnesbyrd om stor 
skapende evne og kunstnerisk sans. Det blir derfor ogsa et 
vitnesbyrd om vart folks kulturelle standard. 

Henry R0soch har i si bok «Tempelhauger» s. 69 uttalt: 
"F~rerstilling er et start ord, men det er ikke for stort nar 

det brukes om den rike narske trebygningskunsten. Det er vir
kelig ikke noen overdrivelse a plasere var bygningskultur pa en 
slik hedersplass i verdens kulturutvikling. Ikke ' noe land kan 
vise en sa fint kultivert og sa Mndverksmessig fullendt folke
lig boligbygging som den vi med ' stolthet viser beundrende 
turister i bygdene Yare, pa Maihaugen, pa Falkemuseet pa 
Bygd0 eller de andre bygningsmuseene landet over ». 

Vi har i «Var applyste tid» lett far a averse de kulturverdier 
som vi har ratt fra fedrene, og vi har vanskelig far a t enke 
ass den skaperglede som de hadde nar de laget nae vakkert i 
farger og former . Vi har i vart travle jag ikke tid til a sette 
oss inn i slikt. Men stanser vi app og gir ass tid til a se, sa 
oppdager vi kanskje at det andsliv som de gamle levde, ikke var 
sa fattig som vi afte tenker. Vi vii da kanskje si med Ivar 
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Kolkoie Ira Singsas . OpP/ 01't pd Sverresborg. 

Aasen: - - «for dei gay ass ein arv til a g0yme, han er st0rre 
enn mange vil tru» . 

Det er nok grunn til a tru at de mest primitive hustyper har 
vrert rooksa like over heile landet vart, og ikke bare i landet 
vart. men i aile skandin a viske land, .ia endog i aile germanske 
land, men etter hvert som tida gikk, vokste det fram ymse byg
ningstyper sam kom til a hal de seg. Det er da av interesse a 
finne den framgangslinje sam har f0rt fram til tr0nderbygge
maten, til tmnderlana, en byggemate sam er noksa srerpreget. 

Det mest grunnleggende og sentrale for aUe boligbygg var 
og er eldstaden. Skal en kunstner syne fram det mest primitive 
menneskeliv under yare breddegrader, gj0r han det gjerne ved 
a vise livet omkring eldstaden hvor de f0rste jeger- og fisker
folk tok inn sine maltider og stelte med sine vapen. - Brenner 
et vaningshus i var tid ned, star gjerne skorsteinen igjen sam 
en gravst0tte. Altsa: eldstaden f0rst og eldstaden sisto 

Livet omkring elden kunne vel by pa mange hyggelige stun
der etter si tids kra v ogsa i de tider da de ikke hadde tak over 
hodet. Kom det vind, sa hjalp det nok en del a reise opp en 
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stein mot vindsida. Verre var det nar det kom regn eller sno. 
Hva var da rimeligere enn a reise opp en del staurer omkring 

eldstaden, boygd inn sa de mottes i toppen, og dekke utsida 
med greiner og bar som regnet kunnet folge uten a komme 
inn over elden. Dermed hadde de et slags koie som da blir den 
mest opprinnelige bygningsform. 

Pa folkemuseet pa Sverresborg er oppfort en kolkoie fra 
Singsas av den type som kolbrennerne der har brukt, og lektor 
Wilh. Lund som la ned et stort arbeid med folkemuseet, sier at 
«vi med sikkerhet kan ga ut fra at folk ogsa i vart land en 
gang har tatt til takke med boliger av noen lunde samme slags 
som dem vi kjenner hos naturfolkene, og det er mer enn sann
synlig at koia fra Singsas er en direkte etterkommer av hyt
ter som bonden i Tmndelag en gang har brukt som virkelige 
boliger pa sin gard, sjol om andre husformer kanskje har vGert 
kjent samtidig. I tidens lop har da mer utviklede boligtyper 
trengt den simple koia · bort fra garden, men dermed var den 
ikke gjort overflodig. Langt inne i skogen forte den en be
skjeden tilvGerelse som midlertidig bolig for kolbrennere, og 
for dem er den god a ha, for kolbrennerne forte en nomadise
rende tilvGerelse, og en ny koie var lett a bygge overalt hvor de 
slo seg ned». 

Av andre kjente hustyper fra eldste tid kan nevnes jordhu
ler som de grov inn i en bakke. Pa forsida ble lagt yegg av torY 
eller stein pa begge sider av dora, og en liten takspiss stakk 
fram over dora. Royken matte fa sleppe ut her eller der. Tak
spissen kunne pa nyere hus komme lenger fram. Det ble etter 
hvert ogsa mur pa langveggene, og en vakker dag sto der hus 
som var kommet heilt ut av bakken. 

Noen virkelige trehus kan en vanskelig tenke seg for jern
oks a var sa god at den var tjenlig til skogsbruk, og det var den 
ikke for ei tid ut i jernalderen, kanskje omkring ar 600 e. Kr. 
Men da en ma rekne med at det just i den tid utover var ei sterk 
framgangstid med folketilvekst, ma en ga ut fra at det da ble 
bygd mye. I den tida lev de flere slektsledd med sine familier 
pa samme gard, og pa disse storgardene trengtes mye husrom, 
formentlig en heil flokk sma hus. - Sa kom vikingetida som 
gjerne forte med seg stor velstand. Der ute lGerte vikingene 
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mangt, ogsa med omsyn til husbygging. De unge menn som 
kom tilbake fra ferdene sine, ville ha sin egen heim. Storgar
dene ble gjerne oppdelt, og nye garder ble bygd og trulig da 
med bedre hus. Trreler som de hadde med seg fra utlandet, var 
kanskje bygningskyndige, og i vikingetida hadde de bra med 
arbeidshjelp. Husene var sikkert bygd i bare ei h"gd, for det 
var mykstuer med Ijore i taket. Men stabburet, bua, som ikke 
hadde ovn, fikk forholdsvis tidleg to h"gder. 

I Harald Hardrades saga er fortalt om at Harald sto pa 
loftssvala og sa at Einar Tamberskjelve kom til Nidaros med 
stor hrerstyrke. Men i «malstua» hvor Einar og s"nnen Enride 
ble drept, var Ijorelemmen lagt nesten over sa det kom inn bare 
en liten Iysstripe. Stua var saledes omtrent m"rk. Pa kongs
garden i Nidaros fantes aJtsa den gang (omkr. 1050) hus i to 
h"gder . 

I den f"rste tida og lenge utover var det bygd av reisverk. 
Denne byggematen var ogsa mest i slekt med reising av koier. 
- Stavkirkene er og aile bygd av reisverk. Den eldste i lan
det, som det finnes deler av, er fra det 11. hundrearet. Det kan 
vrere av interesse a nevne at i Gokstadskipets gravkammer fra 
800-arene var det brukt bade reisverk og lafting. 

ELDSTEDER 

Eldstaden som jeger- og fiskerfolket brukte pa stranda i den 
eldgamle tida, ble fJyttet med inn i stuene med enkelte tillemp
ninger. Det var aren eller aren (oldn. arin). Den hadde en 
rektangulrer form med en steinkant omkring og fylt med jord. 
Stuer med en slik eldstad blir kalt arestue eller arestue. Rett 
over aren var Ijoren (oldn. Ijori) der myken skulle slippe ut. 
For. a fa den n"dvendige gjennomtrekk sa myken gikk ut, 
matte d"ra sta apen. Men da kunne trekken bli sa sterk at 
gnistene ble feid ut i rommet, og det kunne bli fare for brann. 
De reiste derfor opp en helle mot dertrekken (arinhella), sa 
elden kunne sla rett opp. Videre varme i huset kunne det ikke 
bli. Satt de ved elden, ble det varmt pa den ene side, men kaldt 
pa den andre. Var elden gatt ut sa der ikke var videre r"yk, 
kunne Ijorelemmen bli lagt over Ijorehullet. Dette skjedde ved 
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hjelp av en stang, Ijorestanga. Men da ble det m0rkt i stua. 
Seinere ble det istedet for en lem brukt en ramme som var 
overtrukket av ei hinne fra en dyremage. Denne hinna var 
gjennomskinnelig sa litt lys slapp igjennom. En slik innretning 
ble kalt en «skja». Slike hinner ble ogsa brukt pa lykter. Vi 
minnes kjrerringa med «skja)) -lykta som ved Kringen kom og 
ville se prinsen. 

Pa Olav Kyrres tid ble eldstaden flyttet til et hj0rne i huset 
og muret opp som en grue. R0yken gikk framleis gjenno:n ljo
r en sa stua blir det en kaller «ei r0ykstue», men er ikke lenger 
«ei arestue )) . 

Det viI vrere rett her a skyte inn at nar det blir sagt at dette 
skjedde pa Olav Kyrres tid, sa rna alle r eservasjoner bli t att 
nar vi tenker pa heile landet. Slikt hender for et heilt land 
ikke i en mannsalder. Eilert Sundt forteller a t sa sent som ved 
ar 1800 fantes det enna pa heiene nord for MandaI en arestue 
hvor det budde folk. 

Her i Tmndelag er enno arestuer i bruk som seterhus i Ty
dalen. 

I stmket Tr0ndelagskysten og S0rover ble r0ykovnen brukt 
gjennom lange tider. Den krevde mindre ved og var derfor 
pmktisk i brenselsfattigere stmk. Ovnen ble kraftig oppvar
met med kvist som ga god flamme, og nax steinen i ovnen var 
riktig varm, og myken var bort e, kunne ljorelemmen legges pa, 
og stu a holdt seg da varm ei god stund. Gerh. Sch0ning reiste 
i 1773 fra Trondheimsfjorden og S0rover til Romsdal. N esten 
overalt var det mykovnstuer. Denne byggematen mente han 
var «den fordums dags overalt her i Norden vedtagne Brug) . 
- Men pa somme steder var bonden begynt a skaffe seg kak
kelovner, og dette syntes Sch0ning ikke om. 

R0ykovnstua kom da ogsa til a holde seg lenge pa Vestlan
det. Pa Nordm0re var saledes bygd mykovnstuer etter 1800. 
I kyststr0kene pa Sunnm0re var det omtrent bare mykovnstuer 
ei tid etter 1800 og i Gloppen i Nordfjord var r0ykovnen i al
minnelig bruk til omkr. 1870. 

Men hvordan virket en slik mykovnstue nar en kom inn i 
den? Eilert Sundt svarer: «Det er visstnok sa at taket i en sa
dan stue er mket, sotet og m0rkt, men dette gj0r den ikke sa 
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skummel som en skulle tro. Midt i dagens dunkelhet gj0r Ijore
Iyset et livlig inntrykk, og det svarte sperretaket er blanksvart 
liksom fernisert, srerlig nar feiekosten har pyntet stua til jul 
eller sankthans og feid den 10se sot vekk. - Den nedre del av 
veggen, omtrent til mannsh0yde, rna skurekluten holde sa kvit 
som mUlig. Endelig er det skikk en gang eller to for aret a krote 
stua, det vii si: man gj0r en mre av kritt eller kalk, dypper' 
fingrene i den og maier figurer av kryss og streker og prikker 
langs den nederste omgang av de svarte veggstokkene, en kvit 
bord altsa pa beksvart grunn, stua rundt. Nar sa hertil kommer 
det halvt synlige, halvt usynlige tekke som en omhyggelig og 
tenksom husmors ordnende hand kan utbrede over det heiIe 
stell sa en far det inntrykk: her er det som det skal vrere i en 
stue av dette sIaget - se, da kan en rett undres over hvor 
megen hygge det kan vrere i en mykstue ogsa.!). 

Om mykovnen har hatt stl.rre utbredeIse pa 0stsida av 
Trondheimsfjorden og saledes ogsa i Strinda er ikke sikkert. 
Eilert Sundt trudde nrermest at den hadde det. Gerh. Sch0ning 
var som nevnt av den mening at r0ykovnen var utbredt over
aIt i Norden i fordums tid. Arkitekt HaIvor Vreim trur at 
aren bIe avI0st av peisen i Tr0ndeIag Iilst for Trondheimsfjor
den likesom pa 0stlandets brede bygder. I tiIfeIle matte det ' 
vrere Iysovnen som kom etter aren i disse bygdene da peis med 
skorsteinspipe nok ikke kan f0res tiIbake til Olav Kyrres tid. 
Lektor O. RysdaI har i «Arsberetning for foIkeminnesmerkenes. 
bevarelse» for 1942 holdt fram at det har vrert bygd kaminer 
med skorsteinspipe i Erkebispegarden i Nidaros i aIle fall sa 
tidlig som i 1240. Han har ogsa opplyst .at i Gloppen var pa 
setrene brukt ei «kragrue» til omkr. 1890. Det var pa en mate 
aren flyttet til hj0rnet. Den var muret opp sa eldstedet la noe 
h0yere enn golvet. Veggene pa begge sider var dekket av heller. 
Sadanne kragruer har vrert brukt pa Frer0yene, og det kan ten
kes at denne forma for eldstad har vrert et mellomiedd mellom. 
aren og Iysovnen. - AlminneIig rekner en med at i byene sa vel 
som pa landet hadde husene i middelalderen apne eldsteder, en-· 
ten apne midt pa golvet eller r0ykovn i hj0rnet og Ijore i taket. 

1) Eilert Sundt: Bygningsskikk i Norge, s. 204. 
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Langt ut i 1500-arene har dette vart ved, og f0rst etter 1600 
kan en rekne med at peis med skorstein eller jernovn bie mer 
aiminnelige. I eldhusene (st0rhuset) holdt aren seg Ienge som 
rimelig kan vrere. 

HUS OG HUSTYPER 

Som f0r nevnt var husene i den gamle tida som regel sma. 
Hadde de bruk for et vrereise eller et rom, ble et nytt hus opp
f0rt. Arkitekt Vreim uttaler herom: «Den gamle bebyggeise i 
Norden gir seg f0rst og fremst til kjenne ved de mange enkeIt
hus som nrer sagt h0rte til pa hver bondegard, en byggeskikk 
som etter sagaen og andre kilder gar tilbake til den historiske 
tids begynnelse, og som - kanskje i mest utpreget grad hos 
oss - har holdt seg heilt ned til yare dager. Hos oss had de ikke 
bare hvert behov sitt eget seIvstendige hus, men ofte flere. Det 
er f0rst i siste halvpart av 1700 arene at husene for alvor be
gynner a sammenbygges til store lengder»l). 

Lrerer Jon Grue fra Os, Nord-0sterdal skriver i en arbok i 
1774 f0lgende om byggeskikken der saledes som han hadde h0rt 
om den av sin far og andre eldre menn: «Av kakkelovner og 
stueur er det ikke mange , neppe to eller tre av hvert slag. Man 
kunne neppe se et loft, langt mindre en bygning i to etasjer, 
men flere stuehus, fj0S og staller, h0ylader og mange flere hus, 
sma og lave, med d0rhuller som en sa vidt kunne krype inn 
gjennom pa fire, oppsatte sa vidt utover jordet at det liknet en 
temmelig stor tm pa hver gard. Om vinteren var den st0rste 
del av husene sa nedsnedde at en matte med stor m0ye skuffe 
opp huler i sn0en til d0rene og krype inn». 

Eilert Sundt for teller fra samme bygd at pa garden Berg 
sto det tidligere 23 hus , men da han var pa garden i 1850 arene, 
var der ganske fa hus velbygde og i tT0nderstil1 ) . Her har altsa 
skjedd en fullstendig omlegging fra midten av 1700 til midten 
av 1800 tallet. 

Det kan vrere av interesse allerede her a nevne at riksantik
var Harry Fett har uttalt at nar det gjelder stilart med om-

1) Arsberetning for folkeminnesmerkenes bcvarelse 1929. 
2) Eilert Sundt: Bygningsskikk i Norge, s. 113. 
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syn til utsmykning av husene, sa er det nordafjelske i meget et 
anneks til Gudbrandsdalen, men med sitt eiendommelige srer
preg. 

Nar det gjelder tallet pa hus og plasering av disse, kan det 
vrere interessant a se hvordan de ordnet seg i Gudbrandsdalen, 
og vi tar derfor med et bilde fra garden Hakenstad i Vaga sa
ledes som det var i 1850. Tallet pa bygg nrermet seg 35, og 
dessuten var der seterhus og skoglaver pa sommer- og host
setrer sa tallet kom nok over 40 pa en gard. Her rna vi vrere 
merksam pa at vrerlaget i Vaga er sa tort at et hus ikke dt
ner sa snart ned. Det matte vrere hus som var bygd gjennom 
flere hundre ar. De bygde etter hvert storre og bedre hus, og 
de eIdre blir tatt til ahnet bruk, arestua bIe f. eks. tatt til eld
hus (storhus) osv. En kan godt tenke seg at de kunne sta i 
nystua og peke pa et lite og uanseelig hus og si: der fra kom 
vi for 1000 ar sia. 

Dersom en sa trur at disse husene var no en sma skmpelige 
bygninger, vil vi be Ieserne se litt noye pa neste bilde som er 
tatt fra samme gard. Til venstre ser en stuebygninga, til hoyre, 
det med klokketarnet, er gjestehuset, rett foran to kornbuer. 
Dette er sjolsagt hus som var bygd i den seinere tid. 

H er i Strinda og i det heile i Trondelag var det visstnok ikke 
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en sa stor mengde av hus pa gardene, i aIle tilfeIle kom de 
forholdsvis tidlig bort og ble erstattet av storre hus. 

Ifolge Norske Riksregistranter fra 1636 var det fastsatt hvor 
stort husrom kanikkene ved Domkirken hadde krav pa, og 
som de da ogsa hadde plikt til a holde ved like : 

1. To stuer. 
2. Hos den ene stue et kjokken med spiskammer. 
3. Saltebod. 
4. En kjeIler sa stor at en kan legge 11/"S lest ·, ) 01 omkring 

sidene. 
5. Oven over den ene stue en sal med 2 eller 3 kammer. 

*) Vanlig var 1 lest (= skip eller batlast) r eknet = 12 skippund og 
1 skippund = 148 kg. 
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6. En studerstue eller kammer hvor man kan ha en skor
stein eller kakkelovn. 

7. Et stabbur med binger og i det minste 10 eller 12 favner 
innen vegge rundt omkring med et loft over. 

S. Et bryggerhus med bakerovn, fyrsted og kj01ne. 
9. En stall til 4 kj0r og 1 hest, med lade derhos og loft til 

h0Y eller og det for seg selv, hvilke hus skal vrere ved god 
mag holdne i alle mater. 

10. En bronn. 
11. Plankeverk rundt omkring garden. 

Vi rna se en viss sammenheng mellom kanikkens hus og hus 
pa Strinda. 

Plaseringen av de mange hus pa gardene har vrert forskjel
lig. Dels var de bygd i klynge uten no en fast regel. Dette var 
gjerne tilfelle pa Vestlandet og i eldre tid ogsa i Tr0ndelag. 
Dels var de bygd i rekker, og da gjerne sa at bygdevegen gikk 
mellom to husrekker pa garden. Dels var det bygd sa at det 
ble et apent rom, et tun, mellom en del hus, eller ogsa to tun, 
ett mellom innhusene og ett mellom uthusene, som f. eks. pa 
Lade. Det tett sammenbygde plan med hus omkring en for
holdsvis liten gardsplass - eller i all fall pa tre sider - sa 
som vi kjenner den fra Strinda, h0rer en nyere tid til, og vi 
kommer tilbake til denne plaseringen seinere. 

ORGANISK VEKST FRAM TIL TR0NDERLANA AV I DAG 

Lan er et oldnorsk ord som ogsa kunne tyde en 
husrekke. Na brukes det om et stort hus. Tr0n-
derlana som vi kjenner den i dag har en lang 
forhistorie. Den begynte en gang som et enkelt 
rom, uten vindu, men med ljore i taket og ei d0r 

som utafra f0rte direl-te inn i stua. Huset 
var nok laftet. Midt pa golvet var aren. Tre
golv h0rer ei seinare tid til. '!'aket besto av 
sperrer, opp pa det et lag tro, sa et lag ne

TT0nderldna vokser fram. 

ver, bj0rkenever, og sa et lag 
torv. For at ikke det heile 
skulle gli ned var det nederst 

537 



Jutulstua pd. Uv. 

pa hver takside lagt en stokk, «torvolen», som ble holdt fast av 
kroker, «torvkroker»» . P a taket vokste gras og blomster om 
sommeren sa det virket trivelig. 

Det neste skrittet var at dette enkle rommet fikk et tilbygg 
i lengden av lettere materialer. Der kunne en sette fra seg 
y mse ting. Dette rommet ble kalt «d0ra» , «ford0ra» eller «yt
terd0ra» . 

Neste trinn var at dette tilbygget ble t0mret i likhet med 
stua, og at dette rommet ble delt i to i husets lengderetning. 
Den ene delen av dette kl0yvde rommet ble forgang til stua, og 
den andre delen, klavan eller «kaven» eller «kleven » ble heIst 
brukt til soverom. - Til denne grunnplane!l h0rte f JutuIstua» 
pa Uv i Rennebu som sto til 1867. Den var etter sakkyndiges 
meining oppf0rt omkr. ar 1300 eller i tida f0r svarted01en. 
Nar en pa bildet ser litt n0ye pa den kunstferdig utforming 
av d0ravsnittet og likes a sammenf0yningen av bmr.1eret. rna 
en undre seg over hvor fint og n0yaktig det er gjort. Grunn
stokken (syllstokken) skulle ha en bredde av 2 alen. Nar stua 
ble kalt Jutulstua, hadde nok det sine grunner, bade den at den 
var bygd av svrert t0mmer sam det matte troll til for a bringe 
fram, men arbeidet var og sa fint utf0rt at folk i seinere tider 
syntes det var noe overmenneskelig. En rna kanskje ga ut fra 
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Oppstue (ramloft) . 

at bygningskunsten sto srerlig h0gt f0r svarted0den, og at den 
i lang tid etter denne farsotten Ii nede. 

Skj0ter en til en stuelengde s::Uedes at klavfl.ll blir liggende 
mellom de to stuene, og ford0r a er inng3.ng til begge stuer, sa 
er vi kommet omtrent til var egen tid. Enno kan det skj0tes til 
i den ene eller andre ende av huset, og det kan bli sa langt at 
en viI ha en inngangsd0r til. (Se f. eks. i bind 1, s. 119). Men 
legg merke til at vinduene alltid blir satt pa langveggen, og da 
er det greit nok a bygge til i lengden. 

Pa 0stlandet derimot hvor det pa husets langside gjerne ble 
bygd en svalgang, en slags ytre korridor, ble vinduer satt pa 
gavlveggen. Det passet da ikke sa godt a bygge et slikt hus ut 
i lengden, der imot ble det etter hvert auking i bredden. 

Men vi hal' hittil ikke nevnt noe om tilbygging i h0yde. Dette 
skjedde etter hvert nar ljoren kunne avskaffes, skj0nt begyn
nelsen kom ei god tid f0r. Da det var kommet sa langt at hu
set hadde fatt klava og srerskilt inllgangsrom, kunne de uten a 
komme i kollisjon med ljoren bygg e en etasje over klavan og 
inngangsd0ra slik at lengderetningen pa denne h0gda dannet 
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Fra vens tre: Rcykovn) lysovn, jernovn. 

rett vinkel med husets egentlige lengderetning. En slik stue ble 
kalt «oppstue», ener pabygget ble kalt «ramlofb>. Den samme 
virkning hadde det dersom de til en stue med klava og inn
gangsd0r flyttet til et stabbur som tidligere var bygd opp i to 
etasjer. Bildet av oppstua viser at p.er er kommet til skor-
steinspipe som en nyere innretn;ng. 

Nar aren ener r0ykovnen var flyttet ut av stua, og det var
kommet peis med skorsteinspipe inn, kunne huset bygges opp' 
i fulle to etasjer, og det er f0rst da det er blitt tronderlan, et 
noe smalt, h0gt og langt hus. 

Som kjent og som det ogsa vil sees av bildene i 1. bind, er
det pa flere garder i Strinda bygd hus av en annen type -
med st0rre bredde. Delvis kan de vlEre pavirket av den sakalte
Sveitserstil som f. eks. Bromstad, (Bind 1 , S. 147). Disse husene 
h0rer den seinere tid til. 

Som f0r nevnt var utforminga av stuehusene sterkt avhengig 
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av eldstaden, og den tid som na er omtalt, har hatt eldstader 
av ymse slag. Av bildet ser vi i hjornet til venstre roykovnen, 
lenger til hogre peisen som her har fatt skorsteinspipe, og sa 
har vi jernovnen. Allerede i forste halvdel av 1600 tallet be
gynte norske jernverk a stope ovner. Det eldste nummer de 
har funnet av norske ovner er fra 1632. Men ogsa for den tida 
var jernovner tatt i bruk, ovner som var fort inn fra utlandet. 
Det var jernverk som Brerum, Eidsvoll, Brunlanes, Kongsberg 
og Mostadmarka som tok dette arbeidet opp her i landet. Etter 
hvert ble det fabrikert mange forskjellige ovnstyper. Det kan 
og vrere av interesse a se litt pa den kunstneriske utsmykking 
som ovnene fikk. Det var gjerne menn som hadde arbeidd med 
utsmykking av kirker, prekestoler, altertavler osv. som de fikk 
til a skjrere modeller for ovnstoperiene, og denne jernskulptu
ren er et verdig sidestykke til kirkeskulpturen. Det ble kunst 
for folket. 

Motivene ble etter hvert mangfoldige. Til a begynne med var 
det gjerne bilder av konger, krigstrofeer, vapen m. m. Seinere 
ble det alminnelig a bruke bibelske motiver. Sa gjorde inn fly
tel sen av gresk kunst seg sterkt gjeldende, og motivene ble 
variert i det uendelige. 

Ser vi pa tronderlana, dette hoge, smale og lange huset 
staende fritt - for seg sjol - vil en vel ikke si det er pent. En 
ma som Henry Rosoch sier i sin bok «Tempelhauger», se det i 
sammenheng med de andre husene pa garden for en skal kunne 
domme om stilen. Vi kommer da tilbake igjen til plasering av 
husene og til tunet saledes som det fikk sin utforming i opp
lysningstida, i siste halvdel a v 1700 tallet. AIle kjenner denne 
gardsplassen sa det er uno dig a si noe om den. Det kan vrere 
nok a peke pa at den er omgitt av hus i aIle fall pa tre sider, 
heIst pa aIle fire, og her har en alt det som garden trenger av 
husrom. I denne sammenhengen ser vi huset, lana, som en vegg 
i tunet, og i sammenheng med de andre husene far vi den rette 
stilen. Sett pa denne mate ma en si at tmnderlana og tr0nder
stilen er vakker. 
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