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Industristadene er urbane  
holmar i det vestlandske  
bygdehavet. På kort tid vaks  
dei fram, planlagde etter si tids 
byplanideal, med eit bygnings-
miljø som er annleis enn i byg-
dene omkring. Bli med på vår 
reise til åtte vestlandske 
fabrikkbyar, frå Svelgen i nord,  
til Odda i sør.
STONGFJORDEN 22. juni
HØYANGER 29. juni
SVELGEN 6. juli
ÅRDAL 13. juli
TYSSEDAL 20.juli
ODDA 27. juli
ÅLVIK 3. august
YTRE ARNA 10. august

DET ER DEN SAmE  historia som 
går att på desse stadene som vaks fram i 
tida etter år 1900: Industrireisarar finn 
ein foss inst i ein fjord. Bønder sel fall-
rettar, gard og grunn. Kraftstasjonen vert 
bygd for å forsyna ein fabrikk som skal 
produsera varer verda har bruk for ved 
inngangen til ei ny og industrialisert tids-
alder. Og industribyggjarane forstår, at 
skal dei klara å byggja opp ein stabil ar-
beidsstokk på desse avsidesliggjande 
stadene, må dei lokka med meir enn løn 
i lomma. Dei innser at det må byggjast 
attraktive samfunn med gode familie-
husvære for arbeidarar, funksjonærar og 
direktørar. Og alt må leggjast til rette for 
at dei alle får dekka sine ulike praktiske 
og sosiale behov.

ARKITEKTANE  som får i oppgåve 
å planleggja dei nye tettstadene, er vel-
utdanna og oppdaterte og inspirerte av 
rådande europeiske trendar innan arki-
tektur og byutvikling.  
Dei lagar byplanar med britiske hagebyar 
som ideal, dei planlegg grøne byar med 
parkar og allear og bustadhus med hage. 

INDuSTRILANDSKApET  i fabrikk-
byane har endra seg. Industrieigarar har 
kome og gått. Fabrikkbyane har etter  
tur opplevd dramatiske omveltingar. 
Produksjonen har tilpassa seg nye tider. 
Rasjonalisering og effektivisering har 
redusert arbeidsstokk og folketal.  

NOKRE bYGNINGAR  og bygningsmiljø 
som var sentrale i dei nye fabrikkbyane, 
er borte. Men i hovudsak er det bymiljøet 
som arkitektane planla tidleg på 1900-
talet, intakt. Byane fabrikkherrane 
bygde, eigde og styrde er i dag på private 
hender. Og mange av dei nye eigarane 
tar vel vare på industriarven.

Fabrikkbyane

– Har du lyst til å bu i eit spesielt flott hus til ein  
overkomeleg pris, så flytt til eit industrisamfunn! Oppmodinga 

 kjem frå gunn gravdal Elton. Etter mange år i Oslo har ho flytta 
heim att til Odda, og familien hennar har dei siste åra budd svært 

romsleg i ein av byens finaste villaer.

For to-tre millionar kroner 
kan du på dei vestlandske 
industristadene få bustad-
hus som ikkje ville vera løy-
sande for folk flest om dei 
hadde lege i Bergen. Det er 
bustadhusa til direktørane, 
til høgare funksjonærar og 
til næringsdrivande som slo 
seg opp i fabrikkbyane tid-
leg på 1900-talet vi snakkar 
om. Bedriftene har kvitta 
seg med desse eigedomma-
ne, og marknadsprisen på 
bustader er for tida mykje 
lågare på industristadene 
enn i meir sentrale strøk.

Vi snakkar om svært 
romslege og påkosta hus 
teikna av dei beste arkitek-
tane i si tid. Ole Landmark 
frå Bergen har teikna både 
huset til Gunn Elton på 
Tokheim og Villa Krikhaug 
i Odda sentrum (som det 
er bilete av på framsida av 
dette bladet).

Villaen på tokheim går under 
namnet Ravnhuset, etter 
ein tidlegare eigar, men vart 
bygd i 1916 for forretnings-
mannen Sverre Bredal frå 
Bergen som såg mogeleg-
heiter i det nye industrisam-
funnet.

– Han såg at Odda var ein 
stad der han kunne gjera 
suksess. Slik er det framleis, 
du kan få til nett det du vil 
i Odda, problemet er berre 
at oddingane har vore vane 
med at nokon andre alltid  
ordnar opp, seier Gunn 
Elton.

– Eg er stolt over å bu på 
ein stad med ei spennande 
industrihistorie, i eit hus 
som er ein del av denne 
historia. Som alt anna i 
Odda er dette huset her på 
grunn av Smelteverket. I 
staden for å snakka om å 
riva det vi ikkje likar, bør vi 
gle oss over å bu på ein stad 

med særpreg. For meg finst 
det ikkje vakrare stad enn 
Odda, seier ho.

mykje aV det originale inte-
riøret er intakt i Ravnhuset. 
Villa Krikhaug frå 1914, som 
opphaveleg var direktørbu-
stad for cyanamidfabrikken, 
har også fått nye eigarar. 
Jorulf Kyrkjeeide og Jorunn 
Kvåle har brukt fire somrar 
på å måla det store huset 
utvendig. Villaen har fram-
leis alle dei originale vindau-
gene. Dei nye eigarane har 
eigenhendig kitta og måla 
kring kvar einaste rute. I 
tillegg overtok dei ein over-
grodd hage som snart er fer-
dig opprusta.

– Dette huset er altfor 
stort for oss, men vi kunne 
ikkje dy oss då det var til 
sals. Alt arbeidet tek vi i eit 
tempo som passar oss, det 
er om å gjera å ikkje lata seg 

stressa, seier Kyrkjeeide.

Dei Første bergensarkitekta-
ne industribyggjarane henta 
til Odda, var Jens Z. Kielland 
og Sigurd Lunde. Lunde teik-
na i 1906 dei to kontorbyg-
ningane som dannar porten 
inn til Odda Smelteverk. 
Han kom til Odda etter å 
ha vore med på dugnaden 
som bygde opp att Ålesund 
etter den store bybrannen. 
Ikkje uventa tok både han 
og andre arkitektar med seg 
jugendstilen til Odda. Sveit-
serstilen som hadde prega 
bygda i turisttida kring år 
1900, fekk konkurranse.

Kielland fekk i oppgåve å 
teikna bustad til direktøren 
på karbidfabrikken. Den 
gedigne villaen i dragestil 
vart riven i 1963. Berre 
gartnarboligen står att i 
Brucehagen, med trespon 
på taket, til minne om stas-
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PIONERAR: Pionerane fekk ta seg ut i Odda, både innan industriutvikling og 
i bustadbygging. Altangangshusa i Røldalsvegen var utvikla av entreprenør 
Sande i samarbeid med arkitektane Einar Vaardal-Lunde og Torgeir Alvsaker. 
Kalkomnane i bakgrunnen var ein viktig del av karbidfabrikken. Dei vart 
rivne onsdag.

FOLGEFONNGATA: Til venstre ligg dei aller første arbeidarboligane som vart 
bygde i Odda. Til høgre Murboligen av arkitekt Egill Reimers.

BOltrePlaSS 
for bergensarkitektane

FRAmsIdA: I Villa Krikhaug 
i Kvitavollsvegen 10 er det 
nok med plass til Jorulf 
Kyrkjeeide, sambuaren og 
seks år gamle Kristian

«««
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FAR OG SON: Schak 
Bull teikna første 
byggjesteget på Odda 
barneskule, sonen 
Jens Munthe Bull 
utvida bygningen.

JUGENDSTIL: Kring år 1900 
var Odda ei travel turist-
bygd med elleve hotell. Då 
industrien kom, forsvann 
turistane og sveiserstilen frå 
turisttida fekk konkurranse 
av hus i jugenstil. Kontorbyg-
ningane til Odda Smelteverk 
frå 1906 varsla om den nye 
tida. Arkitekt Sigurd Lunde 
kom til Odda frå den store 
arkitektdugnaden som gjorde 
Ålesund til jugenby. Monu-
mentet «Smeltaren» er laga 
av Oddmund Raudberget.

FORMANNSBOLIGEN: 
Forsamlingslokalet for 
formennene i fabrikk-

byen, teikna av  
Egill Reimers.

STOLT EIGAR: – Du 
treng ikkje vera rik 
for å bu flott i Odda, 
seier Gunn Gravdal 
Elton. Ho trivst i 
Ravnhuset ilag med 
borna Siri (13) og 
Karl Sivert (8). Då 
Sverre Bredal, som 
bygde dette huset 
døydde, selde kona 
hans eigedommen. 
Ho fekk bygd eit heilt 
identisk hus på Sekse 
i Ullensvang, der ho 
var frå. Arkitekt var 
Ole Landmark.

DRAGESTIL: Odda Smelteverk kvitta 
seg med direktørboligen i dragestil 
av Jens Z. Kielland. Men gartnarbu-
staden står att, med trespon øvst 
på veggene.

huset. Den etter kvar så berømte 
Murboligen i Folgefonngata var 
det Egill Reimers som teikna. 
Han leverte også teikningane til 
eit tilsvarande, stort bustadkom-
pleks for fabrikkarbeidarar som 
aldri blei bygd. Men Formanns-
huset, som også er hans verk, ligg 
på Nyland, ved Røldalsvegen.

Odda barneskule var det Schak 
Bull som planla og forma i 1912. 
Son hans Jens Munthe Bull stod 

for utvidinga fem år seinare. 
Oppdraget med å teikna Fol-
kets Hus gjekk til Olaf Jahnsen. 
Jugendbygningen frå 1914 kvitta 
oddingane seg med i 1971. Jahn-
sen sette også sitt preg på det nye 
sentrumsområdet med Handels-
huset. Som Folkets Hus er også 
dette eit bygg med jugendpreg.

Fleire av arkitektane som kom 
til Odda på grunn av større byg-
gjeoppdrag, fekk gjerne bestilling 
på nokre bustadhus på kjøpet. I 

1920-åra fekk særleg Paul Lam-
bach boltra seg i Odda. Arkitek-
ten bygde viktige hus for alumi-
niumsverket i Tyssedal og han 
teikna både mange bustadhus og 
andre bygningar for sinksmelte-
verket på Eitrheimsneset. Deler 
av Egne Hjem-kolonien på Tok-
heim er det han som har teikna.

Husnauda var alltid stor i fabrikk-
byane. Sjølv om bedriftene bygde 
mange gode bustader, dekka dei 

aldri behovet. Mange budde 
trangt og dårleg. Tidleg på 
50-talet fekk mange kjærko-
me husly i nye bustadblokker 
langs Røldalsvegen. Entrepre-
nør Sande kom frå Bergen 
med nye, effektive byggjeme-
todar. Altangangshusa, som 
var teikna av Einar Vaardal-
Lunde og Torgeir Alvsaker, 
var pionerbygg i Odda, men 
blei seinare populære i mange 
andre byar.

Endå fleire bergensarki-
tektar har sett spor etter 
seg i Odda: Ingolf Danielsen 
bygde villa for banksjefen, 
Per Grieg og Halfdan B. Grieg 
bygde sjukehus og ungdoms-
skule. Men i 1958 etablerte 
to hardingar arkitektkontor i 
Odda. Frå då av var det Sigurd 
Sekse og Knut Mannsåker 
som fekk dei fleste oppdraga. 

Medan bergensarkitektane 
m.a. sette jugendpreget 
på den nye industristaden 
like etter år 1900, bidrog 
Sekse & Mannsåker til at 
vi i dag tydelig kan sjå at 
det var svært gode tider og 
stor byggjeaktivitet inst i 
Sørfjorden også på 1950- og 
60-talet.

 
eva røyrane   
jan m. lillebø (foto)

eva.royrane@bt.no

eva røyrane har skrive boka 
«fabrikkbyane i Hardanger - Husa i 
industrilandskapet» som kom ut på 
forlaget nord 4 i 2011


