Sveitserstil (Europa 1830 - 1890, Norge 1840 - 1920)
Grotten, Wergelandsveien Oslo
(Sveitserstil, 1841-45)

Den provisoriske gardebygningen, Ved slottet Oslo (Sveitserstil, ca. 1845)
Østre Gløshaugen, NTNU Trondheim
(Sveitserstil, 1870)
Villa Grønlund, Gamle Kongevei Trondheim
(Sveitserstil)
Strandgaten, Vardø
(Sveitserstil)
Esbensengården, Nyborgveien Vadsø
(Sveitserstil)
Biedilægården, Havnegata Vadsø
(Sveitserstil)
Fylkessykehuset i Finnmark, Vadsø
(Sveitserstil, 1896-99)
Mule Varde, Porsgrunn
(Sveitserstil, ca. 1870)
Ismesterbolig, Nedre Langtangen Kragerø
(Sveitserstil, ca. 1880)
Botn skysstasjon, Vinje kommune
(Sveitserstil m/pulttak, 1864)
J. M. Hansen, Storgata 56 Tromsø
(Sveitserstil/senempire)
Vardø skole, Vardø
(Sveitserstil, 1885-88)
Hotel Union Øye, Norangsfjord
(Gotisk sveitserstil, 1891)
Vaktmesterboligen /Døveskolens, NTNU Trondheim
(Sveitserstil/villastil, 1898)
Parkveien, Oslo
(Sveitserstil, ca. 1850)
Tidligere våningshus, Ringve Museum Trondheim (Sveitserstil, 1870)
Lødingen telegrafstasjon, Lødingen
(Sveitserstil, 1892-95)
Sveitserstil (Europa 1830 - 1890, Norge 1840 - 1920)
Sveitserperioden faller sammen med den store oppgangstiden innen seilskutefart, skipsbygging og
handel i perioden 1850-1890. I Norge ble husene bygd i trekonstruksjoner, og forbildene fant man i
landene rundt Alpene, der vakkert utskårne trehus lå i et drammatisk og storslått landskap. Ved tyske
universtiteter der vår nye generasjon arkitekter ble utdannet, var det en sterk søken mot fortiden, og
interessen for alpehusene var enorm. Studiereisene gikk til Østerrike, Sveits og Italia, der den rikt
detaljerte bebyggelsen ble studert med en romantisk interesse. Her fant man den uberørte natur og
det enkle liv, det "ekte" og "naturlige", som også malerkunskten var opptatt av.
I begynnelsen synes stilen å virke sammen med senklassisismens arkitektur, men etter hvert får den
sitt spesielle preg. Det vesentlige er at bygningens kortende med gavl fremheves på bekostning av
langfasadens betydning. Det sveitsiske huset lå gjerne med gavlen og svalen mot dalen. Veranda
fulgte også med. Langt fremspringende tak som skjermer verandaen og husets gavlside. Når
verandaen plasseres i andre etasje, får man en praktisk og hyggelig altan under gavlen. Skjermes
diise med glass, får man det karakteristiske motiv som er kjent fra hotellarkitekturen. I gavlen legges
konstruktive deler i form av kryss, avstivere og knekter som gir dekorasjon.
Gavlen hadde i begynnelsen senklassisismens slake vinkel, men fikk etter hvert en høyere reising og
vinkelen kunne i 1870- og 1880-årene bli meget spiss, før gavlen så iblant knekkes og blir avvalmet ut
mot hundreårets slutt. Da avtar også den blomstrende snekkergleden som hadde sitt tilholdssted i
gavlen. Sveitserstilen utnyttet etasjeskillet som dekorativt element med border av forskjellige slag, og
kvadratiske vinduer plassert på kant.
Sveitserstilens særtrekk ved norske boliger:

- store takutstikk
- utskårne bjelker
- "løvsag"-utskjæringer
- krysspostvinduer
- farget og mønstret glass
- høye vinduer
- etasjebånd som er plassert under vinduene i 2. etasje, vanlig på bygårder
- kraftigere etasjebånd på bygårder enn på landet
I byene bygges boligene i senempirestil i samme periode.

Sveitserstil
I løpet av første halvdel av 1800-tallet var mange europeiske nasjoner på jakt etter sin egen nasjonale
identitet. I denne søken etter symboler å identifisere seg med, ble både nasjonenes fortid og
fremmede, spennende og eksotiske kulturer undersøkt. I Norge søkte man bla. tilbake til den gamle
folkekunsten for å finne en nasjonal byggekunst, men det var ikke her sveitserstilen fikk sitt utspring.
Stilen hadde sitt opphav i Tyskland, hvor begeistringen for sydtyske og sveitsiske alpehus var vakt.
Norge var under tysk kulturinnflytelse og hadde dessuten en beslektet trebyggetradisjon, så det var
nærliggende at stilen raskt fikk fotfeste her hjemme. Den som introduserte sveitserstilen i Norge var
slottsarkitekt Linstow. Når sveitserstilen ble så populær i Norge fra 1850-tallet skyldtes det at stilen
kom i en tid med høykonjunktur og stor byggevirksomhet. Stilen spredte seg raskt, og dette forklares
ofte ved generelle trekk i samfunnet og tiden, gode kommunikasjoner, tekniske nyvinninger og en
begynnende serieproduksjon av bygningsdetaljer og dekor. Dertil kom århundrets medier på
framvekst: aviser, nyhetsmagasiner og arkitekturtidskrifter, forsynt med xylografier som illustrerte de
rosende omtalene av kirker, hoteller, bad, sykehus og fabrikker som var bygget i denne stilen. I siste
del av århundret ble det også utgitt mønsterbøker for typehus
Karakteristiske trekk ved sveitserstilen:
• En av hovedtrekkene ved stilen er bruken av materialet, treets egenskaper blir fremhevet. Det er
også karakteristisk at arkitektene og byggmestrene prøvde å tilpasse arkitekturen til vår hjemlige
byggeskikk og tradisjoner.
• Sveitserhuset hviler ofte på en høy kjelleretasje og er bygget i halvannen eller to etasjer. Vinduene
er to- eller trefags, taket er bratt og utstikkende, og gavlene er massive med løvsagsarbeider eller
annen dekor. Mange hus har glassverandaer, altaner, gavlkvister og et rikt utvendig dekorativt
listverk. Prydmotiver i gavler er et annet sentralt trekk.
• Man ønsket å eksponere bygningens konstruktive ledd, bla ved å skille - også farvemessig bærende stolper, bjelker og sperrer fra fyllingene mellom dem.
Sveitserhusene ble panelt og nesten alle ble også malt. Panelet ble oftest malt i lyse, bleke okerfarger,
mens alle konstruktive ledd, som belistning og etasjeskillere ble malt i mørkere farger, f.eks brunt,
eller mørk- og olivengrønn. Utskjæringer i rekkverk, gavler og andre steder ble skilt ut og fremhevet i
en mellomfarge. Etter 1860, da sinkhvitt kom i produksjon, ble mange eldre hus malt hvite, med
kontrastfarger på listverk og dekor.
Sveitserstilen var ikke en typisk overklassestil, men noe som passet like godt til arbeiderboliger,
stasjonsbygninger, villaer, fjøs og turisthotell. Hustypen og stilen lå også godt til rette for
serieproduksjon. Maskiner og elektriske sager gjorde det mulig til en viss grad å masseprodusere
deler av de ressurskrevende dekorative elementene som stilen krevde.
Fra sveitserstilens inntreden i Norge i 1840-årene og frem mot århundreskiftet utviklet stilen seg
gradvis. Fra til å begynne med å være en importert stil fra Tyskland og de sveitsiske alper, forandret
stilen seg her hjemme til å bli mer norsk. I løpet av hele siste del av 1800-tallet ønsket man å utvikle en
trestil som var mer norsk enn de hittil importerte stilene. Det tok imidlertid mange år før man så
konkrete resultater av dette. Mot slutten av århundret resulterte dette imidlertid i dragestilen, som
umiskjennelig hadde norske særtrekk

Grotten (1841-1845, sveitserstil)
Wergelandsveien 2 - Oslo
Huset er tegnet av Henrik Wergeland og H. D. F. Linstow er uendret eksteriørmessig. Henrik
Wergelands bolig 1841-1845 på den tidligere Grønnebergløkken. Selve huset er en villa i sveitserstil.
Huset har navn etter den grotte som dikteren fikk laget under huset ved å overbygge en utminert
diabasgang fra den gamle Skredderkneika. I selve grotten hadde Wergeland et lite arbeidsrom med
en samling utstoppede dyr, mineraler m.m.

Den provisoriske gardebygningen (ca. 1845 - sveitserstil)
Ved Slottet, Oslo
Tegnet av Linstow i 1845 og regnes som en av landets første bygninger i sveitserstilen.

Østre Gløshaugen (1870, sveitserstil) NTNU, Gløshaugen - Trondheim
Dette lille sveitserstilhuset er oppført omkring 1870. Huset regnes som den beste representant i
Trondheim for den mer dekorative stilen fra 1800-tallets siste del. Huset er laftet i en etasje og har fullt
innredet loft. Det er utvendig kledd med stående over- og underliggende bord, men med liggende
panel under vinduene.
Inngangens bislag har sannsynligvis opprinnelig vært en åpen veranda, som senere har fårr satt inn
sine polykrome glassvegger. Dette tilbygget er rikt dekorert med løvsagarbeider på vindskiene og
gavlspissene. I gavlfeltet finnes idag en symmetrisk komposisjon med to pegasi. Disse bevingede
hester avbildes gjerne som symbol for dikterkunsten. Bygningens opprinnelige midthengslede
trafagsvinduer sitter fremdeles på plass.

Villa Grønlund (sveitserstil)
Gamle Kongevei, Trondheim
Trekk fra sveitserstilen:
- gavlprydede balkongparti som glassveranda
- stort, fremspringende tak

Strandgaten (sveitserstilen)
Vardø
Trekk fra sveitserstil:
- brysting, vannbrett under vindu løper rundt hele huset
- etasjebånd (vanlig både for sveitserstil og empire)
- T-postvindu
- gavlutsmykking

Esbensengården (sveitserstil)
Nyborgveien, Vadsø
Huset er opprinnelig bygd på Mortensnes med empirestil, men siden flyttet til Vadsø og oppført i
sveitserstil ca. 1895-1900.
Trekk fra sveitserstilen:
- rikt galvutsmykking
- T-postvindu
- lange takutstikk
- utkraging
- takryttere

Biedilægården (sveitserstilen)
Havnegata, Vadsø
Trekk fra sveitserstilen:
- vanlig med brystninger i sveitserstilen
- vannbrett under vindu som løper rundt
- etasjebånd (vanlig både for sveitser og empire)
- T-postvindu
- gavlutsmykking med konge og knekt
Trekk ved senempiren:
- gjennomgående midtark med en høyde som flukter med saltakets høyde
- liggende panel

Fylkessykehuset i Finnmark (1996-1899, sveitserhus) Vadsø
Mule Varde (1870-årene, sveitserstil)
Porsgrunn kommune, Telemark
Mule Varde ble bygget som sommerbolig for skipsreder Peter M. Petersen på slutten av 1870-årene.
Bygget er oppført i sveitserstil. Bygningen er i den siste tiden betydelig istandgjort.
Ismesterbolig, Nedre Langtangen (1880-årene, sveitserstil)
Kragerø, Telemark
Bebyggelsen fikk sin nåværende form i 1880-årene da isdammen ble bygget. Hoveddammen var i
drift frem til 1920, men det ble eksportert is fra et tjern lenger oppe frem til 1965.
Botn skysstasjon (1864, sveitserstil m/pulttak)
Vinje kommune, Telemark
Hovedbygningen (Botn hotell) ble bygget i 1864 som skysstasjon. Bygget er sammensatt av flere
tømmerkjerner som er flyttet til plassen. Hovedbygningen har et karakteristisk pulttak som skiller fra
den normale byggeskikken i Vinje, men er detaljert i typisk sveitserstil.

J. M. Hansen (sveitserstil/senempire)
Storgata 56, Tromsø
Trekk fra sveitserstilen:
- gavlutsmykking med saksesperre
- fremspringende tak
- vinduslistene er ført ned til etasjeskiller
- rikt dekorert speil under vinduer i øverste etasje
- kraftig etasjebånd (vanlig både for sveitser- og empirestilen)
Trekk fra empirestilen:
- klassisk omramming av døeåpning
- empireomramming av vindusåpningene
- pilaster/hjørnepilaster
- liggende panel
- T-postvindu

Vardø skole (tegnet 1885, ferdig 1888 - sveitserstil)
Skolegt.1 - Vardø
Tegnet av Herman Backer i Kristiania i 1885. Skolen ble innviss til bruk 20. mars 1888. Bygningen er
et av landsdelens største trebygninger i sveitserstil. Bygd i tømmer med både utvendig og innvendig
kledning.
- preg av sveitserstilens siste fase med horisontal og vertikal inndeling
- gotiske og romanske vindu i toppetasjene
- dragelignede ornamentikk på takutstikk

Hotel Union Øye (1891, gotisk sveitserstil)
Norangsfjord
En blanding av gammel norsk baroni og gotisk sveitserstil.

Vaktmesterboligen /Døveskolens bestyrerbolig (1898, sveitserstil/villastil)
NTNU, Gløshaugen - Trondheim
Vaktmesterboligen (for bestyreren ved Taleskolen for døvstumme) ble oppført i 1898. 1 ½ etasjes
laftebygning (midtsalshus) i villastil. Den har utvendig liggende panel og et komplisert valmtak med
mange flater. Arkene mot sør og vest fremstår som halvvalmet. 1. etasjes høye krysspostvinduer har
tidstypiske småruter i øvre felt, mens overetasjen har en lavere, toarmstype. Eksteriørets dekorative
innslag utgkøres av vindus- og dørgeriktene. Hovedinngangens vindfang har sveitserstilens
karakteristiske fargede glassruter.

Parkveien (ca. 1850, sveitserstil)
Oslo
Typisk for sveitserstilen:
- skifertak
- høy grunnmur
- høyreiste vinduer
- balkong
- utskjæringer og detaljer
- 1 1/2 etasje

Tidligere våningshus (1870, sveitserstil) Ringve Museum - Trondheim
Det nyere hovedhuset er fra 1870-årene. Her er den åpne kniplingsverandaen blitt bygget inn.
Mellom 1853 og 1878 tilhørte eiendommen den sterkt jordbruksinteresserte fabrikkeier Richard C. S.
Knoff. Han var byggherre for den store driftsbygningen som nå er bruksendret til konsertsal,
utstillingslokaler og kontorer. Knoff begynte likeledes oppføringen av dt nye våningshuset på tunets
sørside, men måtte av økonomiske årsaker selge gården før den stod ferdig. Bergmester Anton
Sophus Bachke og hustru fullførte arbeidet etter overtakelsen i 1878.

Lødingen telegrafstasjon (Sveitserstil, 1892-95) Lødingen

