Levende bevaring i Lofoten

MITT FAVORITTROM

KRYSSORD

Maya Vardebergs favorittrom var
tidligere en matbod. Nå er den
innredet som en kolonialhandel.

Test dine små grå med
Hus & Hjems fredagsog kunnskapskryssord
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BEVARINGSVERDIG BOSTED
Med støtte fra det offentlige har Aaslaug Vaa gjenreist og restaurert
et hundre år gammelt fiskevær, ytterst i havgapet på Kvalnes i Lofoten.
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Levende bevaring i Lofoten
Etter fem år med ruinrestaurering har Aaslaug Vaa gjenreist og fornyet
tre gamle fiskeværbygninger i Kleivan havn. Fiskeværet ligger ytterst på
en odde nær havgapet på Kvalnes, beskyttet av en iøynefallende molo.
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andskapet er åpent og frodig
på Kleivan, som ligger på
Vestvågøy. Her er flate, store,
grønne enger i den lyse årstid.
Fjellene er ikke dramatisk høye
i dette området.
Havet er speilblankt når vi er på besøk
i juli. Solen skinner og temperaturen er på
nesten 30 plussgrader.
Det gamle fiskeværet som i dag er
definert som bevaringsverdig, ble etablert
fra andre halvdel av 1920-tallet, på et tidspunkt da nordlandsbåtene ble byttet ut
med motorbåter.
De nye fartøyene kunne ikke lenger
slepes inn på land med håndkraft, slik det
ble gjort med de gamle båtene som hadde
seil og årer i flere århundrer. En molo ble

etter sterkt påtrykk fra lokalbefolkningen
reist i den nye havnen.
Her ligger båtene i le for vinden. Moloen
på Kvalnes består av steinmasser, bygget av
arbeidsledige menn på 1930-tallet. De ble
lønnet av staten, og det kalt nødsarbeid. I
alt lå det på det meste 25 båter her.

– De tre bygningene jeg har restaurert, ble
bygget opp av brødrene Sigurd og Edvard
Kristoffersen, forteller Aaslaug Vaa.
Sammen fisket og kjøpte de skrei under
lofotfiske. De tørket på hjell eller saltet for
videre salg til større fiskekjøpere. I damperiet fremstilte de tran for salg.
– På det meste var det fire trandamp
erier i Kleivan havn. Brødrene hadde hvert
sitt småbruk på Kvalnes. De er typiske

 ksempler på hvordan fiskerbøndene hadde
e
det langs norskekysten. Husene står på
grunnmurer fra slutten av 1920-tallet. De var
som ruiner å regne da arbeidet med å sette
dem i stand startet. Knapt noen trodde de
kunne transformeres til et attraktivt og komfortabelt overnattingssted, forklarer Vaa.
Opprinnelig var Salteriet dobbelt så
stort, men ytterste del ble revet og materialene gjenbrukt på låven til eierens sønn.
– På grunn av mangel på trevirke og
p enger var gjenbruk gjennomgangs
melodien i området, sier Vaa.

Rorbuen med tømmerkjerne, som ble
flyttet hit fra den gamle havnen i andre
enden av Kvalnes, er påbygd på autentisk
grunnmur i sin opprinnelige lengde.
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Salteriet ligger ytterst på bryggen i Kleivan havn. De tre husene bygger et rom som kan kalles et tun og fremstår samlet som et
felles arkitektonisk uttrykk.
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Nær fiskeværet på Kleivan er det åpent kulturlandskap.
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Den kombinerte stuen og kjøkkenet
i Salteriet har røffe betongvegger og
gulv. Fra allrommet er det trappeløp opp til andre og tredje etasje.
Midt i rommet står en moderne
svartovn som gir varme i huset på
kalde dager.
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Rimelige materialer og egen søm
skaper et hyggelig hvilerom med
vinduer ut mot moloen.

HER HAR VAA SØKT STØTTE
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Disse bygningene er
alle eksempel på vår
rike folkearkitektur.
Aaslaug Vaa
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I Salteriet er det montert store
vinduer ut mot moloen hvor det
opprinnelig var dører. De dekkes
med labandører når huset står
tomt. Hele anlegget belyses av
norske lamper Aaslaug har samlet
gjennom mange år.
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Rorbuen, der i sin tid tilreisende
fiskere bodde, er nå bolig med stue,
kjøkken og flere soverom. I
underetasjen er det konferanse
rom, arbeidskjøkken og to bad.

Også denne bygningen er restaurert
med respekt for det opprinnelige ut
trykket. Utvendig er bygningene som tid
ligere kledd med gran. Vær og vind står for
patineringen.
– Disse bygningene er alle eksempel på
vår rike folkearkitektur. De utgjør samlet
en særegen arkitektonisk stil. Funksjon,
klima og materialtilgang har vært bestem
mende for løsningene, fremholder Vaa.

Bygningene utgjør i dag et tun. To av
husene står på en kai de opprinnelige
eierne etablerte i sjøen før moloen ble byg
get. Kaia er restaurert, et byggeprosjekt i
seg selv. Den er dekket med grove gran
planker, som i dag fungerer som terrasse
med plassbygd bord og benker av samme
materiale.
– Det kan blåse opp til 52 meter i
sekundet. Derfor skal det noe til for å tåle
vær og vind, forteller Vaa.
I dag er fiskerbondens driftsbygninger
transformert til moderne overnattings
steder og drives av kultur- og reiselivs
bedriften Villa Lofoten.
Bærekraft gjennom gjenbruk, er en del
av Aaslaug Vaas visjon.
Hun er utdannet agronom, lærer og
kunsthistoriker og tidligere fylkeskultur
sjef i Nordland. Da tok hun initiativ til og
utviklet institusjoner som Hamsunsenteret
på Hamarøy, Nordland kunst- og filmskole
i Kabelvåg, Figurteateret i Stamsund og
Arkiv i Nordland. Utviklingen og gjennom
føringen av Skulpturlandskap i Nordland
er også en av hennes meritter.
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Skandinavisk enkelthet i lyse valører
preger interiøret i de tre husene som
inneholder soverom, bad, stuer og kjøk
ken. Rommene er møblert og utstyrt med
gjenstander Aaslaug Vaa har samlet gjen
nom livet.
Her er det for eksempel håndmalt porse
len fra Egersund, spisestue fra et snekker
verksted i Kjeldebotn, håndknyttede
gulvtepper og dører fra hennes eget barn
domshjem. Det handler om vern gjennom
ny bruk, for eksempel kjøkkenutstyr eller
møbler. På veggene henger det kunst av
blant andre Ztenka Rusova, Lena Cronq
vist, Ludvig Eikaas og Ståle Blæsterdalen.
Alt fra gamle beslag, skruer, bolter og
dører er restaurert av håndverkere. Om
lag en fjerdedel av kostnadene til restaure
ringen har Aaslaug Vaa fått fra det offent
lige og private stiftelser, resten har hun
dekket selv.
Anlegget var ferdig da pandemien
brøt ut i mars 2020. Selv om det har vært
mindre aktivitet enn forventet på grunn
av koronarestriksjoner, kan det fremover
se lyst ut for det gamle fiskeværet, med
både norske og utenlandske turister.
– Jeg har gjester fra hele verden, driver et
tverrfaglig internasjonalt gjesteprogram for
kunstnere, gjennomfører workshops for barn
og unge og produserer film. Villa Lofoten er
også et arbeidssted, forklarer eieren.
Vaa har dyp respekt for fortidens fiske
bønder. Det var mye slit og strev, men også
samhold.
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Salteriet ligger ytterst på bryggen
i Kleivan havn.
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Aaslaug Vaa på tur langs moloen,
som ble bygget på Kleivan på
1930-tallet. Moloen beskytter
bygninger og båter mot storhavet.
Lofotfjellene ruver i bakgrunnen,
og havet folder seg ut i for
grunnen.
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En seng fungerer som sofa
i Trandamperiet. På veggen
henger det arbeider av kunstnerne som Sigrid Szetu,
Rønnaug Vaa og Virginie Surdej.
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Det var ingen trapp i Salteriet
tidligere. De brukte stige
innendørs og trapp utendørs.
I andre etasje ligger Vaastua,
oppkalt etter tegningen med
akantusranker som henger på
veggen. Tegnet av Aaslaug far,
Jon Vaa.
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I Trandamperiet er det installert
vindu i gulvet slik at gjestene kan
se vannet fosse inn fra havet når
det er høyvann og sterke stormer.
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Fra kaikanten kan man nyte
utsikten og skue utover land
skapet.
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Originale vegger med spor etter tranproduksjonen. Veggene er patinert
av leversprut, restaurert og lakket. Opprinnelige vegger og tak er beholdt
der det har vært mulig.
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Her ser vi Trandamperiet i hele sin prakt.
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Det nye rorbu-kjøkkenet blander gammelt og nytt. Langs veggen har Vaa
bygget en sittebenk.
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En fin spiseplass med utsikt har det også blitt plass til.
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VAAS TIPS FOR RESTAURERING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER
1. Bruk tid på å bli kjent med stedets og bygningens historie, miljø
og fysiske utforming.
2. Knytt til deg fagpersoner i planleggingsfasen.
3. Utarbeid en helhetlig plan som omfatter hele restaurerings
prosessen, fra dokumentasjon av nåværende til fremtidig
tilstand, og utarbeid kostnadsoverslag og fremdriftsplan.
4. Knytt til deg håndverkere med erfaring fra tilsvarende arbeid, eller
som har interesse for bygningsvern. Undersøk hvilke leverandører
som tilbyr gode og bestandige materialer.
5. Ta høyde for at det tar lengre tid enn du forestiller deg.
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Sammen med en av sine nærmeste sam
arbeidspartnere, filmfotografen Virginie
Surdej, utgir hun i høst boken «I menns
minne» på forlaget Utenfor Allfarvei.
Her forteller seks fiskere om sitt liv
på Lofothavet. Å formidle kystkultu
ren videre til nye generasjoner er ikke
bare en prioritert oppgave fra Vaas
side, men også en historisk arv myn
dighetene har vektlagt de siste tiårene.

 inutters spasertur fra havnen. Her
m
bor hun mesteparten av året. Hoved
huset er pusset opp med særpreget
sjarm. Å besøke Kvalnes og Villa Lofo
ten gjør inntrykk. Det er noe helt eget
å være så tett på det spektakulære
landskapet og sommerlyset. Dagene
blir aldri mørke på denne odden, de
virker eviglange – i månedene med
dagslys døgnet rundt.

Selv lever den «moderne vær
eieren» på et lite småbruk, fem
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