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Meny

HELENE HOV

Helene (28) bodde ﬁre uker i
landsbyen, før hun begynte å
tegne de nye boligene

MODELL: Helene Hov viser på modellen av bebyggelsen i Vidaråsen Landsby hvor det nye landsbyhuset og pensjonistboligene
skal ligge. Foto: Jan Roaldset
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Av Jan Roaldset



Arkitekt Helene Hov (28) hadde mange tanker om hvordan det kunne bli på
Vidaråsen Landsby. Men først ville hun komme på innsida, og bli kjent med
beboerne og idégrunnlaget for det særegne stedet i hjertet av Andebu.
DEL

Derfor pakket hun like godt kofferten, og ﬂyttet inn i ett av



landsbyhusene.



Planer for ubrukte ellkoller
I løpet av ﬁre uker i februar ﬁkk hun oppleve hvordan beboerne lever, hva
de er opptatt av, vanene de har i hjemmene sine og dagliglivet. Det
inneholder jobb, fritid og sosiale treffpunkter, blant annet ukentlige
landsbymøter – eller «52 år med fellesskap», som hun selv kaller det.
Deretter begynte Helene med den 130 sider store masteroppgaven.
Den skulle beskrive hvordan et ønsket landsbyhus og boliger for
pensjonerte ansatte på to ubrukte fjellkoller i nærheten av butikken og
omsorgshuset kunne utformes.
Prosjektet omfatter 12 pensjonistboliger og et landsbyhus med plass til 10–
12 mennesker, både medarbeidere og beboere, delvis i skjermede
leiligheter, et lite bibliotek og utstillingsrom.

Ville vite mer om behovene
– Jeg ønsket å forstå hvordan bofellesskapene fungerer, og bli kjent
med menneskene som skal bruke boligene jeg skulle tegne, forteller
Helene.

TOMTA: På fjellkollene i bakgrunnen kan det bli et nytt landsbyhus og bolig for Vidaråsen-pensjonister, forteller Will Browne
(f.v.), Bjørn Svartangen og Helene Hov. Foto: Jan Roaldset

Det mener hun er viktig for alle arkitekter. Bygninger brukes av mennesker.
LES OGSÅ: 140 innbyggere i landsbyen
Helene har snakket med beboere og medarbeidere, tatt bilder og laget
tegninger av de åtte landsbyhusene.
– Jeg ﬁkk viktig innsikt i de små tingene, vanene, og det at stadig ﬂere av
beboerne ønsker mer plass for seg selv, sier hun.

– En ﬂott mulighet
Will Browne, leder av byggekomiteen og medlem av landsbyens
ledergruppe, forteller at Camphill Landsbystiftelse Norge i november vil
avgjøre hva i Helene Hovs masteroppgave som vil bli realisert.
– Det kommer til å skje i ﬂere etapper, sier han.
Han synes masteroppgaven til Helene Hov er spennende for landsbyen.
– Jeg ser på dette som en ﬂott mulighet, sier Browne.
LES OGSÅ: De dro fra Andebu til Slottet for å gi Kong Harald en stjerne

Fikk jobb i hjembyen
Helene Hov er født og oppvokst i Sandefjord.
Da hun var 20, ﬂyttet hun til Oslo.
Senere er det blitt fem års arkitektutdanning på Universitetet i Aarhus i
Danmark, og et utvekslingsopphold i Berlin.
Hun har også studert på høyskolen i Gjøvik.
Nå har hun fått fast jobb hos Torbjørn Scheie i Kvartal 19 arkitektkontor på
Aagaards Plass.

NYBYGG: Prosjektet består av 12 pensjonistboliger og et landsbyhus med plass til 10–12 mennesker, et lite bibliotek og
utstillingsrom. (Illustrasjon: Helene Hov/Kvartal 19 arkitektkontor)

Ønsker å påvirke
– Det ble altså hjembyen min, i stedet for en storby, som jeg tidligere
har drømt om, sier Helene.
Hun har hospitert hos Scheie, og fått nettverk i byen, til erstatning for
ungdomsvennene, som for lengst har ﬂyttet på seg.
– Jobb på et mindre kontor i en liten by gjør at jeg kommer tettere på
oppdragsgiverne, og kan påvirke utviklingen enda mer enn på et større
sted, sier hun.

VIDARÅSEN LANDSBY

Vidaråsen Landsby eies av Camphill Landsbystiftelse Norge.
Det første stedet ble startet i Skottland i 1939.
Vidaråsen ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsbyen i
Norge.
Disponerer 2.500 mål i Vestre Andebu, hvorav 500 mål er fredet skog.
Har til sammen 52 bygninger på 250 mål bebygd areal.
Alle i landsbyen er med på å skape et helhetlig arbeids-, kultur- og
bomiljø, som ikke er institusjon.
Landsbyen rommer ca 130 mennesker. 49 av dem er beboere med
såkalt nedsatt funksjonsevne. Resten er medarbeidere med deres
familier, praktikanter fra ca 15 forskjellige land og eksterne ansatte.
Kilde: http://vidarasen.camphill.no/hjem og Will Browne
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