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UTENFOR 
AVGRENSNINGEN

(et blikk på tillit og eierskap gjennom turisthytten i en bykontekst)
 





Det er noe demokratisk over dem, byggeplassene og ruinene. En fornemmelse 
av frihet og tilgjengelighet. Selv innheiningen rundt betongskjelletet på 
byggeplassen har ikke autoritet nok til å gi dårlig magefølelse i det du beveger 
deg rundt i det som en gang skal bli noens hjem.

Store, kraftige søyler holder dekket oppe og veggene på hver side av 
betongtrappen er nok til å forestille seg et ferdig bygg, en familie, en fullstendig 
situasjon. På samme måte ligger det fremdeles blod utover Colosseums laveste 
tribunerekker og renner vann med latter og klukk i Caracallas Termer, Roma. 
Ruinbyen, fantasibyen.  

Philip Ursprung skriver om Herzog & de Meurons forhold til ruinene og 
byggeplassenes felles evne til å pirre fantasien, forestillingsevnen:

«Photographs of  the construction site use fragments to evoke a whole that is otherwise 
impossible to depict adequately, thereby meeting the architects’ interest in the “whole” of  

architecture» 

Og selv om sitatet er fra en redgjørelse om arkitektenes forhold til “the 
spectacle” og arkitekturens representasjon, vekker holdningen til byggeplassen 
og ruinene en annen glød i meg, for handler det ikke også om tilgjengelighet? 
At uferdiggjort arkitektur, byggeplassen og ruinene, holder en enorm styrke 
i det tilgjengelige. At det er inntagelig, at det ikke enda er noens, at det ikke 
fremdeles er noens. I ruinenes tilfelle tilhører de en felles kulturarv og som 
med vannfylte bunkerser og byggeplassene er det vanskelig å forholde seg til 
en eier. Enda. Det er ingens, det er alles. Friheten er fortryllende.  

Hva kommer det av? For er det mulig å koke det ned til noe konkret, som 
mangel på overdekke, fravær av dører og glass eller ligger det utelukkende i 
noe fenemenologisk som skal italesettes for å få argumentasjonskraft?

Industribygningene som produserer arbeidsuken bærer også på litt av den 
samme friheten, den samme autonome stemmen og et udefinert eierskap. 
Men det er ikke lett å forklare hva som gir dem den kvaliteten. Det står 
MÆRSK i store bokstaver, det er en eier. Handler det om deres likgladhet 
med invitasjoner, deres uttrykk for funksjoner? Noe uforfinet eller et 
skalaspørsmål? For de forlatte familiehusene, med knuste ruter og avskallet 
maling som ligger strødd rundt om i utkantskandinavia som offre etter 
sentraliseringsslaget er mindre kollektivt eie, er mere noens terretorie. Selv 
etter mangfoldige år alene. 

Kollektivt 
eie

Refleksjon #1





Utenfor 
avgrensningen
De store glasspartiene på bakkenivå har blitt synonymt med åpenhet. Kom, 
kom innenfor! De skriker om velkomst og tilgjengelighet og snakker med en 
kraftig stemme. Preger fortauet, sfæren utover sin materielle avgrensning. 
Mens murveggen til den gamle rådhusbygningen definerer en programatisk 
avgrensning er grensen mindre tydelig i operaens store glasspartiers tilfelle. 
Innsiden strekker seg ut og utsiden inn. Stemmen stiller et høyere krav til motiv. 
En agenda som har noe med funksjonen på innsiden å gjøre. Glasspartiet til 
den nye operaen er plutselig ikke lenger en vegg å lene seg opp mot mens du 
venter. Drar deg innenfor. Men ber deg også svare på hva du gjør der om du 
ikke har billett.

Lukket. Mangel på vinduer, mangel på innsyn og utsyn. Ofte blir det referert 
til som en lukket facade. Det smaker dårlig, en lukket facade. Introvert 
og iskald, kjølig ovenfor det andre, som om den er skjulende, skulende og 
upålitelig. 

Jeg vet ikke hvor sant det er. For samtidig definerer den lukkede facaden 
tydelig en innside, et innhold og avgrenser det mot utsiden. En klarhet. Noe 
klart å forholde seg til. Den er oppriktig. Den oppriktige facade. Plutselig 
overlates et større kommunikasjonsansvar til formspråket heller enn små, 
sofistikerte markeringer i materialitet. Hull og solide vegger får i oppgave 
å skape forståelige stiuasjoner som hentyder hvor du kan stoppe, hvor du 
kan gå. Hvem som er hva og hva som er hvems. En stort hull i en solid 
vegg blir inngangsparti, for vi vil inn. Bak facaden. Og det  kan være mer 
behagelig å tre inn i en situasjon som utspiller seg bak lukkede vegger enn 
det er å gå skrittene mot en scene bak kliniske vinduespartier. Rommet som 
har forholt seg til deg og du til det hele veien opp til døren. Mot utsiden er 
den solide facaden kanskje likeglad, uinteressert. Det utenfor blir noe annet, 
noen andres. De andres. Et sted å vente uten å bli kikket over skuldrene av 
resepsjonisten på innsiden.

Vell, hekkan! det er ikke fult så lett. For samtidig, folk blir redde, fremmedgjorte 
og mistenksomme overfor den som aldri avslører noe, som aldri forteller noe 
om seg selv og holder kortene så tett mot brystet at kontakten forsvinner. 
Men det er en tanke at det definerte lar noe være udefinert og at deri ligger 
en kvalitet som ikke må gå glemt i vertens ustyrlige iver etter åpne armer og 
varm velkomst.
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Stedets 
gravitasjon

Om stedet og 
tomten

Fjorden strekker seg langt, lengre enn synet kan følge. Oppdemmet og 
beskyttet av fjellene på den andre siden. Harde vegger uten bebyggelse, grå 
og blå om vinteren, grønne og gule av trær og lyng om sommeren. Og der! 
ute på en odde, som et slag i bildet, står en kjempemaskin og spytter røyk 
opp i lange striper. Produserer og hoster videre, arbeider. Nordens største 
kornsilo. Et intrikat hierarki av betongsylindere, blikktak, rør og ganger. Mens 
noen av lagerbygningene følger vannkantens horisontalitet reiser de høyeste 
silotårnene seg langt før de slipper røyksøylene. Og vegetasjonen rundt anlegget 
gir inntrykket av et forlatt kjempekompleks fra en tapt tid. Med fjellveggene 
som bakteppe og Gandsfjorden malt rundt den grå odden blir den stående 
som en aldrende storebror i lillebrors frikvarter. Kanskje skal den snart rives. 

Tidligere ble det bygget  tårn ute på vannflaten, enorme kjemper av betong 
som iscenesatte siloenes tidsalder, selv var de den nye tids giganter - OLJE! 
Olje! Havdypets eventyr, nasjonalbudsjettets opptur. Gandsfjorden var i en 
periode arena for produksjonen av understellet til oljeplattformene som skulle 
ut og pumpe opp sort rikdom. 

For Stavanger er i høy grad forankret i brennstoffets verdi, noe som 
gjenspeiles i at norges fjerde største by huser Statoils hovedkontor og Norges 
Oljemuseum, er vertsby for energikonferansen Offshore Northern Seas og 
holder Oljedirektoratets storsete. Det har i lang tid vært en by med maritim 
produksjonsentusiasme. For vell hundre år siden var det en fiskeby og med 
industrialismens press slo hermetikknæringen seg opp i sånn grad at Stavanger 
på midten av forrige århundre var hermetikkhovedstaden i Norge. 

Den høye sysselsetningen innenfor oljeindustrien i regionen kommer til 
uttrykk i lønnsnivået. Stavanger har norges nest høyeste kvadratmeterpris, 
rett etter Oslo og   synliggjør en entreprenørstyrt byutvikling i den forholdsvis 
lille bykjernen.

Tomten ligger kun femten minutters gange fra sentrum. Stedet som en gang i 
tiden huset utebad, havnebad. En gang da byen var mindre. Senere manglet 
det vedlikehold og halvdelen av det røde, lave saltakshuset ble overtatt av 
Stavanger Motorsykkelklubb. Den andre ble omdisponert til kommunale 
boliger før det ble revet i 1995. Lyd og skrål, motorbrøl og en slags dialog 
med siloanlegget på andre siden av sundet. Men heller ikke skinnjakkene 
klarte å holde bygget i stand. Brannvesenet brukte det som brannøvelse i 
2013 og lot bare fundamentet stå igjen. 



Likevel, det blir fremdeles badet der. For bysentrums nærmeste havbad 
ligger bare noen hundre meter fra tomten og sommeren gjennom ligger det 
solglade mennesker strødd langs vannkanten. For å sole seg, bade og spille 
volleyball og basket på banene ved vannet. Et stort gymnasie skaper en form 
for liv i dagstimene året gjennom og etter arbeidstid blir turstien som går 
langs vannet iherdig trålet, frem og tilbake, forbi tomten som en gang holdt 
et rødt saltakshus.  







Zoom, 
sport, spor 

Stedets 
fenemenologi

I punktet hvor veien stopper, eller starter. Den gjør et knekk og blir til sti og 
etterlater bilene i bakken. Et sted fylt av rester, alt som er igjen eller alt som 
klamret seg fast. Lyktestolpen som ligner dem som står taktvis langs turstien 
står alene mot siloene, vannflaten og fjellene. Etterlatt eller frigjort. Som 
betongpiren. Og bak dem klukker vannet lekent ut av det sorte plastrøret fra 
småsteinene. I motsetning til det sprukne cementdekket velter ikke bergene 
ned i vannet, men dykker glatt under overflaten. På den andre siden slår 
fjellveggen ned og demmer opp, som armen gjør for havnebassenget. Veggen 
som blir mørk om kvelden, uten lys om natten, uten bosetning. Og bak den 
flere topper, fjellheimen som tegner stadig svakere konturer mot himmelen.

Store betongfundamenter har slått seg så godt fast at de nå er vellintegrerte 
figurer i miljøet. I mange år har de kjent på den samme påvirkningen 
som bergmassen har kjempet i mot. Bitt fast, trukket seg tilbake, dratt opp 
skjørtet når skjøsprøyten kom. De snakker språket, forsvinner i massen. Som 
en kameleon i kamuflasje eller en spion i forkledning. For badeklubbens 
gamle fundamenter har ligget lenge, de har en annen erfaring enn de nylig 
avslørte karakterene fra motorsykkelklubben. En betongarm strekker seg ut 
i vannet og kan ligne en kaikant, en bryggerest. Den tjente også som det da 
motorsykkeklubben overtok bygningen til den gamle badeklubben. Tidligere 
hadde den vernet om et havnebasseng. Vann i hav, vann mot vann. Det 
oppfører seg annerledes bak piren, bak betongen. Vinden får godt grep, 
pisker vannet ute på flaten mot fjellene. Men bak betongarmen er det rolig. 







EN KAMELEON 
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Tillit og 
turisthyttene

Programgrunnlag

Som en av Stavangers eldste organisasjoner har DNT (Den Norske 
Turistforening) i mange år disponert et knippe betjente- og ubetjente hytter, 
turisthytter, plassert i fjellene rundt området. Mens de største av disse er 
bemannet, i alle fall deler av året, av kokker og kjøkken, resepsjonist og 
rengjøringspersonale, er de mindre hyttene ubetjente. Et medlemskap i DNT 
gir tilgang på en standardnøkkel og med den kan enhver fjellturist låse seg 
inn for å strekke beina på en madrass og spise hermetikkmat fra matboden.

DNT stoler på at de besøkende kvitterer for oppholdet før de forlater hytten. 
At turistene fyller ut en seddel med kontonummer og medlemskapsnummer, 
antall overnatninger, hermetikkbokser og syltetøystuber. Ofte går ruten videre 
til en ny hytte, samme situasjon, samme forutsetninger. Et tillitsprosjekt for 
den slitne  fjellvandrer og hvem andre som måtte ønske å gå med, en del av 
Norges viktigste turismeressurs, naturopplevelsen. Som DNTs stifter, Thomas 
Heftye uttalte for snaut halvannet århundre siden:

“Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er 
stort og vakkert i vort land”

Og siden den gang har turistnæringen blitt internasjonal, global. Det er 
mange år siden det kun var norske støvler i fjellheimen, mange år siden Visit 
Norway begynte å betale for reklameplass på Times Square eller rullende 
reklamer på europeiske flyplasser. De vil gjerne trekke internasjonal turisme 
og spiller på sitt sterkeste kort, naturen. Men som følge av inntektsnivået i 
landet er det hverken billig eller lett å være turist i Norge.  Kanskje spesielt 
vanskelig i Stavanger, som roper fra fjerdeplass på listen over norges rikeste 
kommuner, med hovedstaden på 30.plass og Bergen, norges nest største by, 
på 28. 

Tatt ønsket om en global turistnæring i betraktning, kunne DNTs prinsipper 
og ruter føres ett steg lenger, ett steg nærmere byen, ett steg nærmere 
utgangspunktet for turistene som lander med fly?

For Stavanger ligger ideelt til som utgangspunkt for mange store 
naturopplevelser og fjellvandringer. Og som følge av entreprenørenes rabiate 
boligutvikling er det fristende å se på et konsept som bygger på tradisjonelle 
verdier blant de glatte leilighetene med skyhøye kvadratmeterspriser, å se på 
en situasjon for folk i og mellom bygningen, å se på videreføringen av et 
tillitskonsept som har vist seg levedyktig i fjellene. 



Turisthytter, betjente og ubetjente
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*  Preikestolen Fjellhytte representerer norges største naturatraksjon, Preikestolen og opptrer 
utenfor sammenligningen med øvrige turisthytter.
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Romlig
oversikt

Programatiske 
overveielser

Byhytten blir et bygg med ambisjoner om å fungere som et sentralt 
utgangspunkt for fjellferien. Mens en gjennomsnittlig DNT-hytte holder 
10-12 sengeplasser, de mindre 6-8 og de største 26, disponeres ±150 
sengeplasser fordelt over flere enheter i bygget. Et konservativt anslag basert 
på besøkstallene fra hyttene i området for tatt overnatningens utgangspunkt i 
betraktning er det ønskelig at gjestene blir over få netter, kommer seg videre 
på reisen og således får etablert den samme stemningen som dveler over 
fjellhyttene. En stemning av kollektivt ansvar og midlertidig opphold, kanskje 
fordi turen i seg selv får en så viktig posisjon. 

“Alle våre hytteanlegg består av 2 eller tre bygninger. Hovedhytte, sikringshytte og uthus. 
Mange steder er uthus og sikringshytte ett og samme bygg.” - Thomas With, DNT Oslo

Hovedhytten rommer kjøkken og sengeplasser, tørkerom og matlager, mens 
uthuset holder utedo og eventuell oppbevaring. I utgangspunktet er tanken 
å la flere mindre hytteenheter fordele sengeplassene mellom seg for å unngå 
den tunge lenoleumseimen av institusjon, for å holde fast i tankene om å la  
bygningen bli kollektivt eie. Ved å la forskjellige størrelser skape en dynamisk 
sfære hvor det blir aktuelt å se på sammenslåing av visse funksjoner  og 
kanskje krever enkelte, som kjøkkenfunksjonen, en ny tolkning i forhold til 
hvordan den opptrer i hyttene på fjellet. Samtidig kan det å dele byhytten opp 
i enheter være en løsning på denne type turismes sesongfølsomhet. 

I forbindelse med reisningen av nybygget på tomten reetableres badeklubben 
og knyttes tett sammen med byggeriets andre funksjoner. For å beholde 
sjarmen fra det rå og simple livet på fjellet vil badeklubbens faciliteter 
fungere som de overnattendes primære mulighet til å vaske seg og videre 
kan integreringen mellom funksjoner forsterkes gjennom hytteanleggenes 
strukturering, som beskrevet i sitatet over.

Det foreligger en problemstilling i forhold til hvorvidt et anlegg som dette skal 
være ubetjent, som slår et slag i retning av det kollektive eie og en terretorieløs 
bygningsmasse, eller betjent for å bedre kunne tjene DNT og de besøkendes 
interesser. Og det er relevant å trekke inn kjøkkenet i denne diskusjonen, 
hvorvidt kjøkkenet skal slå seg opp nå som det ligger i byen, strekke seg 
ut i sin bykontekst og bli til noe nærmere en restaurant for også å tjene 
lokalbefolkningen eller om det skal bevare sitt enkle og pragmatiske uttrykk.
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