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I alle landets byer og bygder står det flere hus til forfall. I det 
store bildet så handler vår diplomoppgave om å finne verdier i 
disse stedene, og finne ut hvordan de potensielt kan generere 
ny arkitektur, tuftet på historie og eksisterende konstruksjoner 
og materialer.

Som case-studie har vi valgt oss et bolighus i sveitserstil fra 
1890-årene som ligger på en øy utenfor Røstlandet. Huset er 
idag kjent som Toralfhuset, oppkalt etter mannen som bodde 
der sist. Det har vært forlatt siden 1973 og har forfalt kraftig. 
Dette har skjedd både av mangel på vedlikehold g jennom 
snart 50 år, men også fordi folk har forsynt seg av materialer 
til eget bruk. Dette er ikke uvanlig på Røst, ettersom det er 
dyrt og tidkrevende å få fraktet nye materialer til øygruppen. 
Til tross for dette er huset i overraskende god stand, noe man 
kan takke det faktum at huset er veldig godt ventilert for. For 
mellom hver gang det regner eller stormer så rekker huset å 
tørke opp, slik at treverket ikke råtner. Dessuten bidrar saltet 
fra havet også til å beskytte treverket ytterligere. Klimaet 
på Røst er kjent for å være nokså tørt, men med endel vind. 
Dette er selve grunnen til at Røst er på kartet: det er det 
perfekte klimaet for å produsere verdens beste tørrfisk. Man 
kan nesten se på Toralfhuset som en tørrfisk i seg selv.

I august dro vi en uke til Røst for å g jennomføre feltarbeid. 
Målet var å få målt opp huset så detaljert som mulig, for å 
få et godt grunnlag for å lage modeller utover semesteret. Til 
oppmåling brukte vi lasermåler, tommestokk, skyvelære og 
målebånd. I tillegg brukte vi god tid på å dokumentere huset 
g jennom foto, tegning og fotogrammetri. Vi fikk også låne 
med drone fra skolen og fikk fotografert huset fra luften og 
generert en 3D-modell.

Røst ligger 100 km fra Bodø, og er ikke mulig å skue med det 
blotte øyet fra fastlandet. Med sine rundt 500 fastboende 
føltes det virkelig som å komme til verdens ende. Heldigvis 
blir man veldig godt tatt imot av røstværingene, som må være 
de mest g jestmilde og imøtekommende folka vi har møtt! 
Dette henger nok sammen med at Røst - enda det ligger 
avsides til - er et metropolittisk sted, med store mengder 
fiskere, forskere, kunstnere og turister som farter g jennom 
øygruppen g jennom året.

Hovednæringen er fisking, med produksjon av tørrfisk for det 
internasjonale markedet. I månedene fra januar til april er det 
flere tusen fiskere som kommer til Røst for å jobbe under 
Lofotfisket. I tillegg har det siden første halvdel av 1900-tallet 
vært et viktig sted å drive forskning på klimaendringer. 
Tidligere var fuglefjellene på Røst hjem til et av Europas største 
sjøfuglkolonier, men bare i løpet av de siste årene har dette 
endret seg dramatisk. Det er nå veldig få fugler som kommer 
hit, og dette kan man takke fiskens endrede gyte-rytme for. 
Dette henger sammen med at havet blir varmere, og på grunn 
av overfiske som ført til en ubalanse i næringskjeden. Man kan 
tenke seg at fiskerinæringen står i fare for å bli endret i det 
lange løp. Heldigvis finnes det andre næringer som turisme.

Vi tenker at Toralfhuset - til tross for at den er fysisk liten - 
kan g jenspeile store deler av kulturen og livsstilen på Røst, og 
derfor er verdifull. Vi har mange spørsmål når det kommer til 
hva som er riktig å g jøre med huset, og har vært innom alt fra 
å la den forfalle, til å transformere den. Gjennom å jobbe tett 
på huset, lære om kulturen på Røst, og gi oss selv arkitektonisk 
frihet så håper vi at vi finner svaret på det iløpet av denne 
høsten.

Øverst: Foto av Toralfhuset i solnedgang
Nederst: 3D-scan av huset


