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inspirasjon | hjem

låveliv
Billedhugger Knut Wold tenkte at den gamle låven ved 
Mjøsa kunne være fin å bruke som atelier. Han likte seg så 
godt at han flyttet inn.
Tekst Eldrid OftEstad   Foto ragnar Hartvig

1. kunstner knut wold 
har sammen med arkitekt 
Are Vesterlid rustet opp den 
gamle gården ved Mjøsa. 
De har vært opptatt av at 
minst mulig av den gamle 
bygningen skulle fjernes, sam-
tidig som de ikke skulle være 
altfor bundet av tradisjoner. 
De ville skape et nytt uttrykk.

2. peisen i galleriet  
er bygget av teglstein fra 
gården og nærområdet. Knut 
bruker også rommet til andre 
ting enn galleri. Blant annet 
feirer han julaften sammen 
med familien der.
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D en gamle tømmerlåven på 
Stange i Hedmark er fra 
1700-tallet, og har vært hjem-
met til kunstner Knut Wold 
i flere år. Men det var ikke 
akkurat det han så for seg da 
han flyttet inn på gården i 
1981. Egentlig hadde han ingen 

planer om å slå seg ned i Stange i det hele tatt. 
– Jeg fikk vite at låven på Sørum var ledig, og jeg hadde 

lyst til å bruke den som atelier og undervisningssted. Jeg 
kom dit den 15. februar i 20 minusgrader. Huset jeg skulle 
bo i var ikke isolert, så det hele føltes egentlig ganske 
håpløst, forteller Knut, som også er konsulent i prosjek-
tet Nasjonale turistveger, og dermed er med på å utvikle 
arkitekturen på de 18 veiene rundt omkring i landet som 
har fått status som sådan.

I arbeidet med å ruste opp gården fikk Knut med seg 
arkitekt Are Vesterlid. Det første de gjorde var å bygge 
verkstedet. Mye av trematerialene som er brukt, er av 
norsk gran og furu som Knut har funnet på gården. Også 
den kombinerte peisen og veggen i galleriet, med trappen 
opp til badet er bygget i resirkulert materiale.

– Veggen består av til sammen 2000 teglstein, som jeg 
har funnet på gården her og på andre gårder i området, 
forteller Knut.

Midt i låven har Knut laget et kombinert atelier og kon-
sertrom. Det var her høyet i sin tid ble lagret. 

– Her laget vi en svingskive i stål som kan trekkes ut og 

1. den gamle tømmer- 
låven skulle bevares, 
samtidig som den ble tilpas-
set en ny funksjon. Det store 
vinduet har utsikt fra stuen ut 
mot Mjøsa.

2. knut skulle egentlig 
bare bruke låven på Sørum 
gård som atelier, men likte 
seg så godt at han like godt 
flyttet inn dit.

3. gulvet i galleriet, 
som tidligere var stallen i 
låven, skulle ligne så mye 
som mulig på et tradisjonelt 
jordgulv. Dermed falt valget 
på slipt betonggulv behandlet 
med linolje.

4. fra galleriet går det 
en trapp opp til et lager. 
Både den og veggene er 
kalket hvite.

bli til en scene når det er konsert. Og så kan publikum 
stå nede på gulvet eller oppe i etasjene og høre på!

Dagslyset kommer lett til i låven, spesielt gjennom 
det store vinduet i stuen, som går fra gulv til tak. En 
konstruksjon av jernstenger beskytter glasset mot 
vind og uvær. Stålkonstruksjoner i takene er dessuten 
plassert der for å hindre skjevheter som ofte oppstår i 
gamle låver. 

Den gamle stallen er gjort om til galleri. Her måtte 
Knut legge nytt panel på deler av den ene veggen fordi 
det var en del råte. Veggene er kalket hvite, og gulvet 
er utformet i slipt betong og behandlet med linolje.

– Jeg ville at gulvet skulle minne om jordgulv, 
forklarer han. 

Knut bruker ikke galleriet bare til utstillinger  
av egne og andres verk, det er vel så mye stue og 
festlokale.

– Vi har hatt fest med et danseband som spilte,  
og julaften var hele familien samlet her, forteller han.

Tømmerstokkene i rommet har han vasket selv, 
bortsett fra de som er plassert høyest. De har han 
tenkt å be klatrevennene sine om å vaske. Klatreinte-
ressen hans har forøvrig satt sitt preg på stuen i den 
vestre delen av låven, hvor han har hengt opp klatre-
tau, klatrevegg, og, hold deg fast: klatretak!

– Jeg hadde besøk av noen klatrere som syntes det 
var for lett å klatre i veggen. For å erte dem litt, fikk 
jeg laget et klatretak på kjøkkenet til neste gang de 
kom på besøk! l

«Jeg ville at  
gulvet skulle minne  
om Jordgulv»

1

2

3

4



September 2014 bo bedre  87  86  bo bedre September 2014 

1. gran og furu er brukt 
om hverandre i oppgraderin-
gen av låven. Det vitner om 
mye lekenhet når det i taket 
på kjøkkenet er installert en 
klatrevegg!

2. trematerialene domi-
nerer i låven, noe som skaper 
et naturlig uttrykk. Vegglam-
pen som er festet i bokhyllen 
er en Bestlite-lampe fra Gubi.

3. dagslyset strømmer 
inn gjennom de store gulv-til-
tak-vinduene. Klatrevegg og 
klatretau står til disposisjon for 
sporty gjester.
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«For å erte vennene mine 
litt, Fikk Jeg laget et klatre-
tak på kJøkkenet til neste 
gang de kom på besøk»
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1. soverommet over 
kjøkkenet er enkelt utformet, 
nærmest asketisk. 

2. badet ligger i andre 
etasje, ved siden av soverom-
met.  Gjennom glassveggen 
får rommet masse lys.Også 
på badet dominerer tremate-
rialene, og gir assosiasjoner 
til finske saunaer.

«vi har hatt Fest med  
et danseband som spilte,  
og JulaFten var hele  
Familien samlet her»
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