
STILRETNINGER UTAFRA 
Nede i Europa var det f0r reformasjonen - pa 1400--tallet 

- et brudd med gammel middelaldersk tenkning og livsinnstil
ling. De begynte a fa et apnere syn for hva antiken hadde 
skapt av kulturverdier, ogsa nar det gjaldt bygningskunst. 
Likesa begynte gresk filosofi og gresk oppfatning om men
neskeliv og menneskeverd a gj0re seg gjeldende. Den tida kal
les renessansetida for sa vidt det gjelder interessen for bildende 
eller formende kunster (herunder ogsa bygningskunst), eller 
den kalles humanisme for sa vidt det gjelder tenkesett og vur
dering av andsverdier. 

Med omsyn til stilarten gjorde renessansen seg gjeldende 
her hos oss omtrent fra 1600 og utover. Da den omforming 
som na skjedde, ble mest merkbar inne i husene, kan det vrere 
rett a se noe pa inventar i tida utover. Gar vi tilbake til are
stua, sa yar nok utstyret der enkelt og spartansk. - Eilert 
Sundt skriver: «l hine tider da det var are midt pa golvet, var 
det eller pleide det a vrere if I. en avhandling av professor Key
ser en benk som allerede i oldtiden uttrykkelig kalles langbenk 
ved hver av stuens langvegger. Midt pa den ene var husbon
dens h0gsete, og midt pa den andre hadde den fornemste gjest 
plass, og en villett skj0nne at nettopp disse plasser var de beste 
i stua med de sakalte langelder rett foran. Pa begge sidene av 
h0gsetene var plassene for de 0vrige husfolk og gjester , de 
fornemste f0rst og sa de ringere sa mange langbenkene kunne 
romme"· ). 

Forfatteren Wilse har i 1743 skrevet om en stue i Hallingdal: 
«l stua finnes et 6 alen langt bord av en planke og 1112 alen 
bredt (= 1 m). Pa den ene side er i bordet slatt s0m ved S0m 
med store runde og flate hoder. Et stykke fra begge ender pa 
bordets underside er det beslatt med to tverjern som det er 
ringer i. Enna bruker man de samme ringene nar bordet skal 
henges pa veggen». - I en annen melding forteller Wilse om 
d0rene i en arestue at de besto av uthugne tykke bord eller 
stokker, og deres «utpuklede» jernhengsler gar sa langt inn pa 
d0rene som disse er brede. Langs de tre veggene gikk benker 

*) Eilert Sundt: Bygningsskikk, s. 126. 
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opptomret av stokker. Disse benker er oppfylt av jord til a . 
holde ute kulde og trekk utafra. Der over er kledt med planker 
til a sitte pa. Etter slike opplysninger finner vi at stua har 
vrert omtrent 8 alen bred og trulig noe lenger. Ut gjennom mid
delalderen var det ikke tregolv i de fleste bondestuer, bare jord. 
I sagatida vet vi at de bar halm inn pa golvet nar det skulle 
vrere festlig. Kisten var brukt til ymse ting. Ei seng sto gjerne 
i et hjorne eller pa veggen dersom det ikke var sengplass i kla
van. Sa kom renessansetida med mange endringer. Vi rna like
vel vrere merksame paat pa somme steder var endringene 
komne for, pa andre steder kom de seinere. I store trekk 
skjedde folgende: Peis eller jernovn ble mest alminnelige. Ljo
ren kunne sloyfes og loft legges i stuene som na kunne bygges 
opp i to fulle hogder. GoIv ble Iagt. Kista var framleis et van
lig mobel i heimen, men ved sida av den ble skapet tatt i bruk 
enten som hjorneskap eller «framskap». Skapet sto ofte pa en 
pall, eller det hang fritt pa veggen, eller det sto pa golvet. 
Lause stoler ble vanlig ved sida av veggfaste paller. Stolene 
var forhoIdsvis hoge i setet og hadde lay rett rygg. Foruten de 
store tunge bordene hadde de ogsa mindre og lettere bord som 
var flyttbare. De hadde gjerne Iause Yinger. 

De nye mobler kom utafra, fra Nederland, Nord-Tyskland og 
Danmark. Storparten ble likevel laget her i landet av eik eller' 
furu. Snekkere som hadde vrert utalands ble gjerne foregangs
menno Moblene ble ofte dekorert med geometriske monstre i 
flateskurd. Seinere kom en mer plastisk treskjrering. Til a be
gynne med kom disse monstrene gjerne utafra, men etter hvert 
kom til syne mer originalitet som gikk fram etter ymse linjer. 

En ny stilform kom oppover her ved slutten av 1600 tallet. 
Det var barokktida. 

I forste omgang ble det na en forenkling i det dekorative ut
styret. Moblene som for gjerne var dekorerte med utskarne 
fyllinger og annen treskjrering, ble na sammensatte av forskjel
lige ofte sjeldne tresorter og prydet av materialer som e1£en
bein, skilpadde og perlemor. Materialene ble stillet sammen 
til reint maleriske virkninger. Ogsa formen matte vrere slik at 
den gjorde effekt. Speilfyllinger, vridde soyler, store gesimser 
og djupe profiler spilte en viktig rolle. Ogsa farger ble brukt 

543 



til dekorasjon av kister og skap. Som stoltrekk ble brukt gyl
len her eller brodert t0y og presset fl0yel. . Trekket ble ofte 
festet med rekker av stifter med store messinghoder. Etter 
hvert ble stolene breiere og makeligere med lagt sete og h0g 
rygg. - Sj01ve rommene blir festligere. Veggene blir ofte tre
panelt med malte dekorasjoner, eller de blir trukket med lerret 
eller gyllenlrer. Lampetter og andre messinggjenstander, speil 
og malerier styrker den maleriske virkning. Stolbeina blir 
gjerne formet som 10ve- og bukkebein. Stolryggen er ofte heilt 
utskaret, eller rygg og sete har mrfletting. 

Det er fra de store handelslandene Nederland og England at 
pavirkningen kom i denne tidbolken. R0rfletting hadde de srer
lig lrert i India. I slutten av 1600 arene var det stor m0bel
eksport fra 0sten til Europa. 

Ved ar 1700 Var en stor del av gardene rundt byen kommet 
pa byborgeres hender, og det er rimelig at den stilarten som 
det her er gitt en alminnelig karakteristikk av, etter hvert kom 
inn mellom de mer velstaende. Srerlig gjelder dette hus som 
ble oppf0rt pa denne tid som Tesli, Ringve gamle bygning, 
J ohan Wibes bygning pa Lade som sto til 1811, m. fl. 

Fra midten av 1700 tallet gjorde en ny smaksretning seg 
gjeldende, nemlig rokokkoen. Her i landet var det en liten krets 
handelspatrisiere fra Halden til Trondheim som bar denne stil
formen oppe. Kysten rundt ble oppf0rt en rekke store bygnin
ger som bar preg av denne stilart. Rokokkotidens muntre in
teri0rkunst passet godt for den tids lettlivede pengefolk som 
levde i 0yeblikket og levde sterkt. Den usymetriske linjekunst 
og alle overraskelsene i ornamentikk svarte til stemningene i 
deres eget sinn. - I stuene var nette smabord og kommoder, 
stoler med r0dbeiset treverk og trekk av silke eller r0d og 
gmnn fl0yel. Etter engelsk pavirkning ble svarte hestehar og 
skinn brukt som trekk pa enklere m0bler. - Pa veggene var 
dekorative malerier, og brannmurer og tak hadde elegante 
gipsornamenter. Norske jernverk leverte ovner med morsomme 
dekorasjoner. Glassverkene leverte pokaler til bordene og Iyse
kroner til taket. Fra fajansefabrikkene fikk de kostbare gjen
stander som kunne pynte opp pa et festlig bord . 

Fra rikmennene gikk stilen ut til videre kretser. Rokokko-
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POJ'tal Ira Bakke gdrd. 

(Tr."dersk rokokkosW). 

"til en ble i det heile en rik inspi
rasjonskilde for norsk folke
kunst. Vi fikk bonderokokkoen. 
Ingen stilart satte sa djupe mer
ker etter seg som denne i norsk 
folkekunst. Portaler fra Bakke 
og fra Lerkendal og veggtapeter 
fra Granasen er eksempler pa 
tr~mdersk rokokko. Interi0ret 
med takmaleriene fra Vikastugu 
er et utmerket eksempel pa bon
derokokko. 

I det hundrearet som na er 
gatt - fra 1700 til 1800 - er 
tallet pa gardsbruk auka fra 110 
til 185. Av de 185 brukere var 
46 sj01eiende b0nder. Resten av 
brukene var pa byfolks hender. 

Det var saledes bygd mye i 
den tida som na var gatt, og det 
av folk som fulgte godt med. 

Fra slutten av 1700 tallet kom en ny stilmote som er blitt 
kalt nyklassisismen. Denne stilarten er pa en mate tredjestan
dens reaksjon mot den overdMige rokokkostil. Borgerskapet 
hadde sin egen oppfatning av dyd, frihet og natur og meinte a 
fa st0tte i den oppfatning i gresk litteratur og kunst Man sakte 
en viss enkelthet i form og dekorasjon og fant inspirasjon i 
antike forbilder som de klassiske s0yleordener, girlander osv. 
- 1 Norge var tidene gode, i all fall i byene. Det ble bygd en 
del hus i den nye stil og innf0rt eller laget mabler, srerlig etter 
engelske og franske forbilder. - Men om de s0kte mot enkel
het i stilarten, var livsvanene ikke enkle. Det var de store sel
skapers tid. Til bordet fikk de gjenstander i nye materialer som 
stent0y og engelsk plett. I selskapslivet spilte sang og musikk 
en viss rolle, og instrumenter som sitaren og harpen kom pa 
mote. Fargene var lyse. I tida omkring 1800 var innflytelsen 
fra England srerlig stor. 

Av hus som er bygd i depne tida nevner vi Leira, bygd i 1794 
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Veggmalericr fra GrantL~cn (c:v Joscfs h;Gtoric). -- (Ro7coklwstil). 

Maleriene utfort av Johan Carl Christian Michelsen, mUligens dansk. 
Se bind 1, s. :286-87'. 



\ 

Portal Ira Dalen kappeZansg4rd. 
(Empirestil) . 

(Se bind 1, s. 426). - Ferstad hovedbygning ble reist i 1795 
(Se bind 1, s. 487). Den er sterkt preget av nyklassisisme. Pa 
portalens omramning ser en girlanjer, strenger og klokkeblom
ster. Innvendig vakre brannmurnisjer'm. v. 

Til slutt skal nevnes empirestilen som oppsto i Frankrike i 
Napoleonstida og kom her til lands i begynnelsen av 1800 
tallet. Empiren (angpir) som ogsa h11lrer under klassisismen, 
var en monumental praktstil. Bygninger og m0bler ble ofte 
dannet etter romerske forbilder og utf0rt i tunge og prangende 
materialer. Denne stilarten trengte hurtig fram i Europa. Men 
Norge hadde mange vanskelige ar na utover. F0rst var det krig, 
sa kom uar og hungersn0d og sa statsbankerott. F01gen var at 
en her matte stille kravene ned, og empiren i 'Norge ble derfor 
en n0ktern stil. Handelsstanden som hadde baret oppe de tid-
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Gloshaugcn ( sen empiren). 

ligere stilartene, hadde na ei tung tid. Embedsklassen rykket 
fram i ledende stilling. Med omsyn til stil var pavirkningen fra 
Danmark i denne tida srerlig sterk. - Empiren fikk fastest 
Eak i Tmndelag. De eldre stilartene er na mer utvisket, men em
pirestilen har satt varige merker etter seg. Tr0nderstilen har 
tatt opp mange av empirens motiver, men den spinkle empire 
er her oppe utformet pa en eiendommelig kraftig mate. Der er 
fornem ro og verdighet over denne tmndersti1. Empirebygge
maten preger Tmndelag heilt forbi 1850. 

Leangen gard er bygd i denne tida, likes a Devle. I det indre 
viser paneler, d0rer, gesimser o. 1. pa Leangen et smakfullt til 
dels pomp0st empireutstyr. Lade h0rer ogsa til her. Vi legger 
merke til en utvendig sterkt skjematisert girlanderbord og 
dessuten et band som skiller mellom etasjene. Verandaen mot 
vest er baret av joniske s0yler. Det indre utstyr viser en nobel 
klassisisme. Srerlig staselig er hallen i 1. etasje med et maleri 
som forestiller slaget ved Austerlitz. 

Et eksempel pa en herskapelig bygning fra senempiren har 
vi i Gl0shaugen. 
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Munkvold. Havstein. 

LYSTHAGER 

En vesentlig side av den herskapelige byggematen i Strinda 
fra omkr. 1700 og utover var utsmykkingen utafor husene ved 
Iysthager. Pa s. 426 er nevnt noe om den mann som pa dette 
feltet kom til srerlig a sette merke etter sig. Det var Christian 
Gartner som kom til Trondheim i 1690. Han hadde tidligere ar
beidet i kongers og fyrsters hager i Frankrike, Tyskland, HoI
land og sist i Danmark og kom derfra og hit. Som fer fortalt 
gahan ut sin bok Horti-Cultura som var et meget dyktig ar
beid, og som ble til rettleiing for mange, likesom han person
lig planla hager for folk. Der var tider da det var den reine 
kappestrid med a kunne vise fram de vakreste hagene, og en 
meget viktig side var da det rent stilistiske, at hagen fikk den 
rette plassen i forhold til bygningene, og at utforming av ple
ner og feltet i det heile ble det best mUlige. - Ogsa Iysthagene 
hadde sine stilarter som skilte seg sterkere ut fra hverandre 
enn bygningsstilen ofte gjorde. Vi har renessansestil, og vi har 
barokstil. De gardene i Strinda som merket seg ut ved Iystha-
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gene sine, er alt nevnt pa s. 426, men forat en kan fa et inntrykk 
av de store arbeid som ble lagt ned i hagene, tar vi med et 
bilde fra Havstein og Munkvoll. En ser her vegen opp Hav
steinlia til Havstein gard der vegen gar gjennom sj0lve huset , 
og oppover r ett mot Munkvoll og opp den bratte brauta til 
Munkvoll gard. Pa Havstein ser en hagen pa baksida av husene 
og pa begge sider av denne vegen. - Pa flere garder i Strinda 
hadde de mange mann som i sommerhalvaret stelte i hagen. Det 
ble kostbart, men her var det ikke 0konomien som var hoved
sak, men gleden ved a skape noe vakkert. Det ma innmmmes at 
kulturnivaet la h0gt i de tider da disse hagene ble utformet og 
sto i sin fulle bragd, men sa var de ogsa skapt i ei tid da det i 
srerlig grad gjaldt a ta seg ut. Vi kan bare tenke pa kledrakter 
med parykker og krinoliner. Mange av eierne var ogsa mektige 
folk. Se nrermere herom i bind 1, gardshistorie. 

Stil og stilarter er i det heile interessante sp0fsmal som til 
aIle tider har spilt en stor rolle i menneskenes kulturliv. Vi kan 
vel kanskje si at folkesjelen speiler seg av i kunsten. - Om 
grekerne sier Troels Lund: « Hva ble det av Grekenland hvis 
man tok bort deres billedhoggere, bygningskunst, Homer, dik
tere og filosofer. Betydningen av dette liUe hj0rne av Europa 
ligger i det kultureUe». 
Fra dette klassiske greske andsliv har ogsa vart land fatt rike 
tilskott. Vi kan trygt si at den kultur som lever i dag i bygdene 
Yare, har mtter som gar tilbake gjennom tusener av ar. 

Riksantikvar Harry Fett har sagt om den kvinnelige husflid: 
«l det heiletatt a studere kvinnelig husflid er helt enkelt a stu
dere forhistorie. Ikke bare m0nstrene og teknikken er forhi
storie, men ogsa stilen, holdningen, kunstviljen». 

Det er med stilartene som det er med tankene, begge deler er 
tollfrie. De gar over landegrensene uten hemmende restriksjo
nero Dette gjelder ikke bare Parisl r-motene, nei de kommer 
med tekstilvarer fra det nrere 0sten og med kopper og kar fra 
det f.ierne 0sten og blir felleseie for folkene som sa aUe, hver 
i sitt land, kan arbeide videre med dem og nasjonalisere demo 
Det er som med folkeeventyr som er pa. vandring, som f. eks. 
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eventyret «Han far sjol i stua» som opprinnelig er kommet fra 
India. Men eventyret er ekte norsk fordi det er blitt omdiktet 
sa det passer for norske forhold. Som vi har sett er stilartene 
skiftende. Den ene avloser den andre, eller den sprenger og opp
loser den andre. Derfor blir det sa mange blandingstyper 
innafor bygning31mnsten. 

Denne uro nar det gjelder stilarter, kommer av at det heile 
blir baret oppe av skapende liv. En star dikter har en gang 
sagt: Stil er stivnet rytme. - Denne rytme kan vi da si er sti
lens indre liv. Tenker vi pa den levende natur, sa vet vi at hvert 
blad, hvert stril har sin stiI. Men der er aldri to blad som er 
heilt like. Innafor stilarten er det plass for et rytmisk indre 
liv. Slik er det overalt i naturlivet. Men det hender at dette 
indre skapende liv ved mutasjon sprenger stilen og skaper noe 
nytt, en ny stil. 

I all kunst skjer dette ofte, gamle stilarter blir sprengt og 
nye oppstar. Rver stilart gir plass for rytmisk rorsle, men 
kunstneren som arbeider med stoffet, er ikke alltid tilfreds 
med denne plassen. Ran bryter grensen for stilarten, og en ny 
stilart blir skapt. 

Kunsten er urolig som sjolve livet. 

553 


	542.jpg
	543.jpg
	544.jpg
	545.jpg
	546.jpg
	547.jpg
	548.jpg
	549.jpg
	550.jpg
	551.jpg
	552.jpg
	553.jpg

