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Imitation av landskap 
Norskt Tindesenter, Åndalsnes

(Søren Harder)

Förstärka landskapet
Tillrättalägga landskapet

Gudbrandsjuvet utsiktsplatform
(Jensen & Skodvin)

Imitation av landskap 
Romsdalsmuséet, Molde

(Søren Harder)

Försvinna i landskapet
Juvet Landskapshotell

(Fredrik Linge)

Visualisera landskapet
Tillrättalägga landskapet

Ørnesvingen
(Nasjonale Turistveger)

Visualisera landskapet
Tillrättalägga landskapet

(Loen Skylift)

Romantisera landskapet
Hotel Sentral , Stryn

(Fornminnesforeningen) Visualisering av landskapet
Trollstigen

(Reiulf Ramstad)
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Vägen fram
På väg mot Skåla i Loen besökte vi ett antal projekt som 
är relevanta i samband med diplomuppgiften. Speciellt 
intressant är hur de relaterar till landskapet och möter 
marken. De inkluderar:

Norskt Tindesenter - Reiulf Ramstad
Romsdalsmuséet  - Reiulf Ramstad
Trollstigen  - Reiulf Ramstad
Juvet Landskapshotell - Jensen & Skodvin
Ørnesvingen - 3RW
Hotell Sentral, Stryn - Okänd arkitekt
Loen Skylift - Aaland Arkitektkontor
Skålabu, DNT Turisthytte - Eilif Bjørge
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Legendariska Skåltårnet och nybyggda Skålabu. (VisitNordfjord)
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Resans mål och bokstavligt talat höjdpunkt var 
Skålabu på toppen av Skåla i Sogn og Fjordane. DNT-
hytterna Skålatornet och Skålabu ruvar 1848 meter 
över Innviksfjorden och det lilla samhället Loen. 1891 
lät distriktsläkare Hans Henrik Gerhard Klouman 
tillsammans med lokala krafter uppföra Skålatårnet 
på toppen av Skåla. Här skulle patienter som led av 
folksjukdomen tuberkulos få tillgång på frisk fjälluft. 
Likt tornet uppfördes under denna tid många 
hälsoinstitutioner i landskapet runt omkring i landet. 
Patienterna skulle bort från stadens dåliga hygien, luft 
och mörker. Landskapet och naturen var en essentiell 
del av behandlingen. Klouman förstod att tornet också 
skulle attrahera långväga turister som kunde bidra 
till att bättra regionens ekonomiska villkor. Således 
var det lika mycket en investering i reseliv och turism 

som en behandlingsanstalt. Upptäckten av penicillin 
som behandling mot tuberkulos gjorde snart tornet 
överflödigt. Det runda tornet i sten med 22 sängplatser 
hade emellertid blivit ett populärt turistmål på grund 
av sin spektakulära placering. Bergen Turistforeneing 
tog över driften av tornet 1897. DNT menar Skålatårnet 
är Norges och kanske också världens mest spektakulära  
turisthytte.

Tornet uppfördes i sten funnet i uren på den smala 
plattåtoppen. Murarna är massiva och mäter 1,25m 
i basen. Byggnadsmaterial bars upp på dugnad de 
1848 meterna av boende i Stryn och Loen. En enorm 
arbetsinsats. 1991 uppfördes en säkringsbu med toaletter 
i förbindelse med Skålstornets 100-års jubileum. Man 
var rädd för brandfaran eftersom de oisolerade murarna 

i sten krävdes enorma mängder uppvärmning, speciellt 
på vinterhalvåret. 2016 ersattes säkringsbua med en 
ny turisthytte, Skålabu. Besöksantalet i Skålstårnet 
medförde stora temperatursvängningar i konstruktionen 
varpå is och snö smälte och utsatte träkonstruktionen 
för fukt och röta. Det beslutades att för att kunna bevara 
tornet för framtida generationer måste det hållas stängt 
under vintersäsongen. Processen involverade många 
parter, särskilt eftersom den uppfördes i en nationalpark. 
Den nya hytten skulle läggas lågt i terrängen och på intet 
sätt stjäla fokus från tornet. Genom att bygga nytt kunde 
det gamla bevaras. Skålatornet kontrasterar lanskapet 
medan Skålabu imitera det. Två olika tillvägagångssätt 
som speglar hur vår syn på arkitekturen och landskapet 
har ändrats de senaste 100 åren. 

Skålatårnet
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Toppskaveln i solnedgången  (Peakbook)
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Undertecknade arkitketstudenter startade i gryningen 
från Molde och körde de drygt 4 timmarna till Loen. 
Skåla räknas som Norges längsta bestigning eftersom 
man startar helt nede vid fjorden. De första 600 
höjdmetrarna bars skidorna på ryggen. Därefter skidor 
med stighudar på hård skare. Bestigningen var mödosam 
och tog längre tid än beräknat. Snart skulle mörket falla. 
Ett par hundra höjdmeter från toppen förlorade vi sikten 
och tvingades bära skidorna på ryggsäcken. Den smala 
plattån på toppen med stup och hängdrivor på bägge 
sidor kan vara förrädisk med dålig sikt. För lite dagsljus 
för att vända, för dålig sikt för att säkert fortsätta. Vi 
kunde blott skymta nästa varde. Slutligen fick vi syn på 
taket av Skålatårnet och snart också Skålabu. Tornet 

och hytten var helt nedsnöat och täckt i ett tjockt lager 
is. Endast en skorsten syntes genom snön. Glädjen och 
lättnaden var stor när turföljet omsider kom in i skydd. 

Upplevelsen av att vara utelämnade åt naturkraftena 
och befinna sig i en besvärlig situation är något vi 
arbetar med i diplomptojektet. Erfarenheten kommer 
därför vara ovärderlig i vidare arbete. Skålatårnet 
representerar en epok i arkitekturhistorien där 
byggverk uppfördes i vacker och spektakulär natur till 
människans hälsa och välbefinnande. Man kan fråga 
sig om dagens situation är så annorlunda? Tuberkulos 
må vara botat men människan har fortfarande behov 
för att uppsöka och uppleva naturens storhet. Kanske 

i ännu större grad än tidigare. Stillasittande och lite 
fysisk aktivitet med följande övervikt är en av vår tids 
stora folksjukdomar. Stress och psykiska lidelser likaså. 
I en värld som ständigt kräver närvaro är människan 
allt mindre närvarande. Ökat intresse för friluftsliv och 
friluftsbaserat reseliv indikerar att människan söker en 
kontrast genom naturupplevelser. Skålatårnet har gett 
besökarna storslagna naturupplevelser i snart 130 år.

Naturkrafter
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