BYGNINGSVERN

Våningshuset er en svalgangsbygning fra 1700-tallet og det meste er intakt innendørs.

Hva gjør vi med Doknes?
Bli med og følg prosessen med Doknes i Ringsaker,
et urørt gårdstun skal settes i stand!

Det har ikke bodd folk her siden tidlig på
1990-tallet, og det har ikke skjedd stort
med husene siden mellomkrigstiden. Å gå
gjennom rommene her er som å tre inn i en
fortelling der veggene snakker.
Tomme hus finnes i alle bygder. Mange av
dem går en trist skjebne i møte om vi ikke
ser på dem med nye øyne.
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idt i den sørvendte lia på Stavsjø i Ringsaker ligger Doknes.
En mellomstor gård med våningshus og driftsbygning.
Begge er reist i første halvdel av 1700-tallet, begge roper
etter omsorg og kjærlighet, men også etter varsomme hender og kunnskap. For gården skal settes i stand. Men til hvilken standard
skal huset heves uten at vi ødelegger det som er unikt? Og, ikke minst, hva
skal vi bruke det til? Vi inviterer til idédugnad!
– Gjennom Doknes ønsker vi å formidle muligheten som ligger i bygningsarven rett utenfor vår egen stuedør. Tomme hus i norske bygder er
et alternativ til nye hytter, torp i Sverige og leiligheter i Spania. Doknes er
det unge parets drøm om et hus på landet, om kjerneverdier og vår tids vei
tilbake til naturen, sier Sjur Harby, bygningsvernrådgiver som koordinerer
prosjektet.
Eieren, Bjørn Dalsberget, er sauebonde og brannmann i Ringsaker kommune. Doknes har vært i familiens eie siden slutten av 1990-tallet og sauene
hans holder beitelandskapet i hevd rundt gården.
– Et viktig spørsmål er om det er pengene verdt å rehabilitere. Og hva
skal anlegget brukes til? For hus har jo eieren fra før, forteller Harby.
– Ingen kan forsvare å sette i stand bygninger som dette, for deretter å la
dem stå tomme og ubrukte. Eieren er usikker. Han kan leie ut. Men som hva
da? Som enebolig, som feriehus eller til en eller annen form for kommersiell
virksomhet? Det finnes mange muligheter og det er viktig at dette avklares
tidlig, siden det avgjør hvilken standard bygningene skal rustes opp til. Men
det er også viktig at bruken ikke går på bekostning av husets sjel. At Doknes
fremdeles er Doknes når den siste snekkeren har reist., sier Harby.
Han inviterer nå Lev Landligs lesere, TVØsts seere, og nettstedet Bygg og
Bevar med på en idédugnad.
– Vi håper allerede nå at det vil utløse et skred av entusiasme og skape
liknende prosjekter andre steder med andre hus, sier Harby.

Doknes
HVA: Gårdstun som er tilnærmet urørt
siden 1900 og som skal settes i stand.
HVOR: Nes i Ringsaker, Hedmark fylke
HVORDAN: Det er spørsmålet, hva skal vi
gjøre, hvilken standard skal vi heve huset
til uten at vi ødelegger det som er unikt?
Og, ikke minst, hva skal det brukes til?
HVEM: En entusiastisk eier, Bjørn
Dalsberget, som ved hjelp av bygningsvernrådgiver Sjur Harby, Bygg og Bevar,
TVØst og Lev Landlig inviterer til idédugnad. Sammen skal vi følge prosjektet,
tankene, eierne, håndverkerne og reaksjonene.
HVA SKJER VIDERE: Mer informasjon
om prosjektet kommer i Lev Landlig. Følg
også med på vår Facebook-side. Der kan
du allerede nå komme med gode forslag
om hva Doknes kan brukes til – eller du
kan også sende oss en mail til levlandlig@
egmont.com, merket Doknes.
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