
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Områdebeskrivelse 
Lisbetsætra ble bygget opp som kuranstalt og sanatorium på slutten av 1800-tallet. Arbeidet 

startet opp i 1886, og var ferdigstilt i 1890. Oppbyggingen av et hovedhus med mange 

omkringliggende småhus er unikt i Trøndelag, og det er få lignende samtidige anlegg i Norge.   

Hovedbygget med småhusene og kulturlandskapet gjør Lisbetsætra til et unikt anlegg som bør gis 

prioritet i arbeidet med kulturminnevern i planperioden.  

Lisbetsæter er et anlegg med stort potensiale som arena for turisme, kulturformidling og friluftsliv 

også inn i det dette årtusen, og eier må motiveres og gis muligheter til å utnytte dette 

handlingsrommet.  

 

I denne hensynssone har vi klassifisert bygningene slik: 

• Antikvarisk verneklasse A på hovedhuset. 

• Antikvarisk verneklasse B på alle småhusene bortsett fra tre som er klasse C.  

 

Historikk 
Området ved Lisbetsæter og ved de seks vanna inn på det som kan omtales som Skaunaskogen 

har trolig vært bebodd siden middelalderen. Gården og området rundt var en periode eid av 

kongen, så av Løkken kobberverk. Lisbetsæter kom i privat eie når Løkken Kobberverk den 5. 

februar 1821 selger «Verkskabets odelsgård Lisbetsæter» til Ole Olsen Kufåssæter for 300 

spesidaler. Det var han som på folkemunne fikk tilnavnet «Lisbetsætermannen». Ole Olsen 

Kufåssæter skjøtet i 1886 eiendommen over på sønnen Ingebrigt Olsen som slik ble den siste 

gårdbrukeren, så langt. I 1897 solgte han Lisbetsæter videre til Eyvind Kraft som først hadde fått 

leid en parsell av eiendommen for å realisere sin “luft- og vandkuranstalt”.  

Mye av dagens historie knyttes til Eivind Kraft, som etter sigende skal ha bygget stedet med 

penger han ble betalt av kongen av Hawaii for å flytte fra øya. Kongen ønsket ikke at Krafts 

kjærlighetsforhold med hans datter skulle vedvare, han ønsket mer for datteren sin enn en livlege 

fra Orkdal. Akkurat denne historien er nok mer et sagn enn en sannhet.  

Det er ved oppbyggingen av Lisbetsæter luft og vandkuranstalt fra 1886 – til 1890 at området får 

en helt egen plass i regionens historie. Stedet hadde opprinnelig en hovedbygning og flere 



småhus/ hytter i området rundt hovedbygningen. Dette bidro til økt kapasitet ved kuranstalten, 

og til å skape et naturnært behandlings- og rekonvalesenssenter.  

Driften av Lisbetsætra som kursted og sanatorium varte til godt ut på 1900-tallet, før drifta endret 

seg mot mer tradisjonell hotelldrift. Etter som nye eiere kom inn ble området et feriested for 

eierne.  Hyttene ble ofte leid ut med langtidsleie og fram mot 1990 var det lite drift ved stedet. 

Fra 1990 til 2007 var det derimot stor aktivitet på Lisbetsæter, det kunne være opp mot 30 000 

besøkende årlig. I denne perioden var det hotelldrift, restaurantdrift og mange kulturarrangement 

på stedet. Mange forbinder gjerne Lisbetsætra med denne perioden, og denne tida hvor stedet var 

et mye brukt samlingssted i regionen. Også i tidsrommet mellom 2007 og 2015 var det aktivitet 

ved sætra, med forskjellige leietakere og hovedhuset ble brukt til forskjellige formål. I dag står 

hovedbygget ubrukt, mens flere av hyttene/småhusene har en noe uavklart status. Flere er lånt ut 

som hytter/ feriehus fra eier til familier/brukere.  

Lisbetsætra er unik i en trøndersk sammenheng. Det er bygd få lignende anlegg, og stedet med 

hyttene rundt og plasseringa i landskapet gjør stedet viktig som kulturmiljø både lokalt, regionalt 

og nasjonalt. 

 

Fra kurhotell til feriested 
Trondhjems yngre handelsstands forening, eller Trondheim Handel og kontor som navnet senere 

ble, kjøper Lisbetsæter i 1918. De kjøpte da stedet fra to brødre ved navn Solem som i noen år 

hadde drevet stedet som sommerhotell.  

Etter noen år med Trondheims yngre handelsstands forening som eier ble stedet solgt. Sju av 

foreningens gamle medlemmer som nå hadde etablert egne forretninger slo seg sammen og 

kjøpte Lisbetsæter med både hovedhus og småhus. I stiftelsesdokumentet ser vi at selskapet 

Lisbetsæter AS ble stiftet 21. januar i 1938. Fortsatt var målet å drive sommerhotell, men med 

krigsutbruddet i 1940 ble hotelldrift vanskelig.  

De familiene som i dag eier Lisbetsæter er etterkommere etter noen av de sju familiene som i 

1938 kjøpte stedet fra Trondhjem yngre handelsstand forening. 

 

 



Bygningene på Lisbetsæter 
 

Hovedhuset 
Hovedhuset ble reist i 1890. Huset var nok i starten annerledes enn slik vi ser det i dag. 

Tømmerkassen ble fundamenter på punkter stablet opp av gråstein. Midt inne i dette rektangelet 

ble et peis/ovnsfundament murt opp. Taket ble tekket med spon.  

Utvendig ble bæring satt opp for to brede balkonger som løp rundt hele huset. Svalgang nede og 

åpen balkong oppe. Hovedinngang midt på vestveggen, mens peisestua på motsatt side åpnet 

mot soloppgangen. 

Allerede mens Eyvind Kraft levde ble taket endret. Med redusert takvinkel ble taket flatere, men 

fikk strekke seg ut over balkongen i 2. etasje som dermed også ble svalgang. I 2. etasje ble det 

avdelt 10 overnattingsrom. Alle med utgang til svalgangen. I 1. etasje laget de peisestue og 

spisesal med et avdelt kjøkken.  

Antikvarisk verdi klasse A.  

 

 

 

 

 



Nystua og Lia 
Nystua og Lia er to identiske, men speilvendte villaer. 

De lå i nærheten av badehuset, et hus som ikke lenger 

eksisterer.  

 

Begge husene er bygd med ei grunnflate som et kors, 

med glassveranda i hver ende. De to villaene har 

begge høyloftede rom kledd med 4-tom stående oljet 

panel, antagelig en enkel perlestaff. Utvendig 3-tom 

stående oljet enkel perlestaff mellom vassnese og 

brystning, over der igjen tilsvarende stående panel. 

Rommene var utstyrt som sove/oppholdsrom, 

møblert med det man gjerne kan kalle enkle 

bondemøbler. Seng, stoler og bord, vaskestell og speil, 

samt møblerte verandaer. Det var ingen gjennomgang mellom de to rommene og de ble kalt 

tomanns-villa. De fleste små villaene ble bygd i bindingsverk med en enkel vindtetting i form av 

tjærepapp. 

 

Begge byggene er i dag endret slik at det er gjennomgang mellom rommene.  

Antikvarisk verdi klasse B på Nystua. Lia gis ingen antikvarisk verdiklassifisering da bygget er i 

svært dårlig forfatning. 

 

Pavilionen 
Dette er en villa som vender seg mot Vinåsvatnet i øst. Paneling og byggeskikk lik Nystua og Lia. 

Her finnes bare ett rom som har en stor glassvegg mot øst. I front en overbygd glassveranda med 

omtrent samme gulvareal som selve rommet. I sørveggen var opprinnelig et flott dekorativt 

smårutete vindu. En typisk enmanns villa – 

eller i dagens terminologi et frittstående 

hotellrom. Pavillionen har beholdt svært mye 

av sitt opprinnelige uttrykk, både i eksteriør 

og interiør.  

 

Antikvarisk verdi klasse B. 

 



Bråthen og Vestheim 
Ut mot sør-øst og i vest ble de to største villaene bygd. Egentlig to ganske mektige hus. Helt like, 

men plassert et stykke fra hverandre.  

 

Disse to husene som er bygd i to etasjer 

med to adskilte rom i hver etasje, består 

antagelig av en tømmerkasse panelt med 

kantet tømmermannspanel utvendig på 

langveggene og 3-tom perlestaff på gavl. 

Inne er det og stående 4-tom perlestaff. 

Her er det fire glassverandaer. To på hver 

gavl. Utstyrt med mye treskurd. Dreide 

stolper, utvendige trapper, rekkverk og 

svanehalser. Typisk firemanns villaer. 

Det er ønskelig å hjelpe eierne å søke om midler og få gjennomført strakstiltak for å sikre 

Vestheim, da bygget er i dårlig forfatning.  

 

Rosenborg 
Like i nærheten av sør-gavlen på 

Hovedhuset ligger huset Rosenborg. Et hus 

som er bygd senere som bestyrerbolig. Her 

var i sin tid også ei drengestue.  

 

Antikvarisk verdi C.  

 

 

 

 

 

 

 



Lunden 
Historien forteller at huset var en gave fra Christian Thams sin ferdighusfabrikk. Byggeteknisk 

skiller det seg fra alle de andre villaene. Det står også på trestolper og har glassfasade mot øst, 

men er den eneste villaen som er bygd i laftet pløyd plank. Her var det etter alt å dømme bare en 

liten tram i front og ingen glassveranda. Saltaket ender også her i gavler som har vært dekorert 

med treskurd. 

 

I vår tid er Lunden påbygd kjøkken og 

sanitærrom bak. Dermed er også deler av 

bakveggen fjernet. Lunden var en 

enmanns villa.  

 

Antikvarisk verdi B. 

 

Jagthytta 
Opprinnelig et spesielt vakkert hus. Også dette er et «korshus», opprinnelig med to 

glassverandaer. Den ene er borte nå. Den største har fremdeles 3-tom perlestaff på veggen, mens 

de andre ytterveggene er kledd med kantet tømmermannspanel. Et bindingsverkshus med enkel 

vindtetting. En typisk tomanns villa. 

 

Bygget er endret, og huset er ikke lenger en 

tomannsvilla.  

 

Antikvarisk verdi B. 

 

 

 

 

 



Solbakken og Bakkehuset 
Øverst på Sæteråsen med utsikt over tunet 

og hovedhuset finner vi enda to like men 

speilvendte villaer; Solbakken og 

Bakkehuset.  

Begge bygd i bindingsverk, som en T, og 

ikke slik noen av de andre byggene som 

har grunnflate som et kors. Solbakken og 

Bakkehuset har en litt mindre glassveranda 

med inngang til begge de to rommene.  

 

Solbakken med utsikt mot tunet, 

Bakkehuset med utsikt mer mot 

Slemsjøene. Her var den samme 

møbleringen, og samme byggeteknikken 

med stolper på bakken, bindingsverk og 

enkel vindtetting. Typiske tomanns villaer. 

Både Solbakken og Bakkehuset er endret 

fra tomannsboliger.  

 

Antikvarisk verdi B  

 

Grindstua 
Ved innkjøringa til Lisbetsætra ligger 

Grindstua. Grindstua står som de andre 

villaene på stolper oppe på bakken. Huset 

er bygd i bindingsverk med en enkel 

vindtetting. De to høyloftede rommene var 

opprinnelig adskilt, panelt med 4-tom oljet 

perlestaff. Utvendig er Grindstua kledd 

med stående kantet tømmermannspanel.  



I front mot øst med utsikt mot Slemsjøene har den en stor overbygd veranda, men nå uten glass. 

Her er inngangsdører med smårutet farget glass inn til de to rommene som hadde samme 

møblering som de andre villaene. Ned fra glassverandaen, mot veien var det opprinnelig en bred 

litt herskapelig trapp. Tidligere var fasaden dekorert med vakker treskurd. I dag er det meste 

fjernet.  

Huset var tomanns villa, men er nå bygget om til et felles bygg.  

Antikvarisk verdi B. 

 

Granly 
Granly ligger ved innkjøringa til Lisbetsætra, fint skjermet av skogen med utsikt mot nord-øst. 

Her er det også to rom med en lang glassveranda i front. De to inngangsdørene er som i alle de 

andre villaene utstyrt med vindu i smårutet farget glass.  

Granly er byggeteknisk lik Grindstua og 

med samme panel. Allikevel; mye treskurd 

er beholdt her. Diskré plassert har Granly 

utsikt mot toppen av Kaståsen og enda 

lengre ut Nautskardet. 

Også Granly var opprinnelig en tomanns 

villa, men er i dag bygget om.  

Antikvarisk verdi B. 

 

Ishuset 
Opp mot tunet, og framfor Rosenborg ligger 

Ishuset. Her var vognbu, arbeidsrom, 

vedskjul, ishus, og lager. Antagelig har det 

også her vært et lite rom for tjenestejenter.  

Antikvarisk verdi C. 

 

 



Gammelsætra 
Til slutt kan nevnes at på vollen ned mot sør finnes fremdeles den gamle tømmerstua som hadde 

to rom, Gammelsætra. I Sefrak-registeret er denne bygningen omtalt med at den trolig er bygd 

tidlig på 1700-tallet. Om så er tilfellet, er den en av kommunens eldste bevarte bygninger.  

Som eneste bygg på området før 1850 trer kulturminneloven § 25 i kraft, og alle vesentlige 

omsøkte endringer av bygget må således på høring fra kommunen til regional 

kulturminnemyndighet før kommunen kan fatte vedtak.  

Denne bygningen er de senere år 

ombygget betydelig. Oppfølging av de 

tiltak som er gjort, flere av dem ikke 

omsøkt pr. nov 2021 og eventuell 

tilbakeføring, vil bli en del av 

oppfølgingen av denne delen av 

kulturminneplan. 

 

Antikvarisk verdi klasse C. 

 

Kulturhistoriske verdier 
Lisbetsæter luft og vandkuranstalt er historie. Men flere og viktige bygninger fra 1800-tallet er 

fortsatt til stede og det er sammen med hovedhuset selve helheten ved anlegget på Lisbetsæter 

som preger kulturmiljøet.  

Lisbetsæter er ved siden av å være et viktig lokalt kulturmiljø, også et sted som formidler sider 

ved lokal næringsutvikling, framtidstro og reiseliv på 1800-tallet, gjennom blant annet:  

• Historien til Eivind Kraft 

• Norsk og nordisk reiseliv slik det var på slutten av 1800-tallet, og de arbeidsplasser som 

ble skapt i den anledning 

 

 

 

 



Hensynssone, kulturmiljø og landskap 
 

Hensynssonen på Lisbetsætra 

gjelder hele gnr/bnr 101/2.  

I kommuneplanens arealdel er det 

lagt inn flere hensynssoner for 

bevaring av kulturmiljøer og 

bygninger. Hva en hensynssone er, 

ligger i begrepet. Kommunen skal 

påse at det tas hensyn til 

kulturminneverdier i områdene 

som er markert som hensynssone. 

 

 

 

 

 

 

For dette området er følgende bestemmelse foreslått innarbeidet i 
kommuneplanen: 
Kulturminner, historiske hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og landskap med 

kulturhistorisk verdi, skal søkes bevart. Det skal legges vekt på verneverdi og sammenhengen 

kulturminnene inngår i. Nye tiltak skal ha en bevisst plassering og utforming i forhold til 

kulturmiljøet/kulturminnet det blir en del av og tilpasses dette.   

 

I kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer beskrives 
klassifiseringen av bygninger med antikvarisk verdi som følger: 
 

Klasse A - svært høy antikvarisk verdi 
Dette er i hovedsak bygninger og anlegg med nasjonal verdi. Klasse A omfatter bygninger som er 

sjeldne på en eller flere måter og forutsettes bevart mest mulig slik de er. En kan ikke forvente å 

kunne gjøre endringer av betydning. 



Klasse B - høy antikvarisk verdi 
Dette er i hovedsak bygninger og anlegg med regional verdi, og som er sjeldne på en eller flere 

måter. Bygninger i klasse B forutsettes bevart mest mulig slik de er. En kan ikke forvente å kunne 

gjøre endringer av betydning når det gjelder eksteriøret. Nødvendige tilpasninger for å sikre 

fortsatt bruk vil kunne være akseptable så lenge de gjennomføres på antikvariske premisser. 

 

Klasse C - antikvarisk verdi 
Dette er bygninger og anlegg som i noen grad har antikvarisk verdi, og der det i vurderingen også 

er tatt hensyn til miljøskapende betydning og bygningens verdi som del av et større 

bygningsmiljø. For bygninger i klasse C kan det vurderes utvendige endringer i noen grad dersom 

kulturminneverdier hensyntas. Eventuelle tiltak må vurderes i hver enkelt sak og sees i 

sammenheng med omliggende miljø. 

 

Plan - og bygningsloven 
Gjennom plan og bygningsloven § 31-1 er kommunene pålagt “ivaretakelse av kulturell verdi ved 

arbeid på eksisterende byggverk. Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering, skal 

kommunen se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til byggverkets ytre, så vidt 

mulig blir bevart”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litteraturliste 
Reguleringsplan for Lisbetsæter, vedtatt i Skaun kommunestyre i sak 22/92, den 22.04.1992, og 

med plankart av 11.02.1991.  

Notat fra Karl Åge Wikstrøm – dato 01.02.2021 som finnes i Skaun kommunes arkiv på sak 

21/1484 - Kulturminneplan.  

Referat etter befaring mellom Skaun kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Lisbetsæter 

AS, 29 mai 2018.  
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