
PENNE

Kommune:
1003/Farsund

Gnr/bnr:
44/16

AskeladdenID:

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 99139902

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Driftsbygning 1850 - 1874 168810814 44/16 Eksteriør/Interiør
•Våningshus 1850 - 1874 168810806 44/16 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Penne som et tradisjonelt
gårdsanlegg på Lista.

Begrunnelse: Gården Penne inngår som en del av kulturlandskapet på Pennefeltet i
Lista. Området inneholder både helleristninger og gårdsanlegg.
Arkeologiske undersøkelser viser at det har vært bosetning i området i
3500 år.

Gården Penne er et komplett gårdsanlegg med våningshus og løe
sammenbygd i en lengde. Gårdsanlegget er utformet i tradisjonell
byggeskikk for Lista.
Anlegget består av hovedhus med midtgang/ hovedinngang mellom
to sørvendte stuer, kammers og kjøkken mot nord. Dette er direkte
koblet til fjøs, skjul og løe i øst med en dør mellom fjøs og kjøkken.
Ved kjøkkentrammen er det tilbygget utedo.

Vedlegg nr. 5

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



DRIFTSBYGNING

Bygningsnr: 168810814
Gnr/bnr: 44/16
Oppført: 1850 - 1874
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901938

Kompleks 99139902

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk  og detaljer. Fast inventar som skap er fredet
som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre driftsbygningen på Penne som del av et tradisjonelt
gårdsanlegg på Lista.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, samt
opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Driftsbygningen er utført oppført på midten av 1800-tallet i 1 ½ etasje samt en redskapsbod i en
etasje. Taket har saltakform og er tekket med uglassert teglstein. Over inngangspartiet er det et
takoppbygg. Ytterveggene er kledd med stående trepanel med bordene kant i kant (låvepanel).
Grunnmuren er av naturstein uten bindemiddel. Sammenkoblingen av bygningene, med dirkete
adkomst mellom kjøkken og fjøs, gjenspeiler gammel lokal byggetradisjon.

Vedlegg nr. 5
Side 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



VÅNINGSHUS

Bygningsnr: 168810806
Gnr/bnr: 44/16
Oppført: 1850 - 1874
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901937

Kompleks 99139902

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre driftsbygningen på Penne som del av et tradisjonelt
gårdsanlegg på Lista.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, samt
opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Våningshuset på Penne er oppført på midten av 1800-talle,t og er et tradisjonelt Lista-langhus hvor
innhus og uthus er bygget sammen i en lengde.  Sammenkoblingen av bygningene, med dirkete
adkomst mellom kjøkken og fjøs, gjenspeiler gammel lokal byggetradisjon. Huset er på 1 ½ etasje
med innredet loft. Taket har saltakform og er tekket med uglassert teglstein. Bygget er laftet med
ovale veggstokker.

Vedlegg nr. 5
Side 3

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet


