Vedlegg nr. 22.3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN BRAKKELEIR
Kommune:
432/Rendalen
Gnr/bnr:
80/1
AskeladdenID:
222823
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 804324101

Omfang fredning
Byggnavn
•Bekken badebrakke
•Bekken hjulbrakke Gina
•Bekken hjulbrakke Lise
•Bekken hjulbrakke Mia
•Bekken hjulbrakke Mona
•Bekken koia
•Bekken koia uthus
•Bekken tømmergarasje
•Bekken vedskåle

Oppført
1960
1960
1960
1960
1960
1954 - 1955
1900 - 1954
1900 - 1975
1960

Bygningsnr.
0
154755411
154755330
154755403
154755381
154755349
15414936
154755373
154755438

Gnr/bnr
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1

Omfang
Eksteriør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare Bekken brakkeleir som viktige
eksempler på skogsarbeidshusvære knyttet til Statskogs historie.

Begrunnelse:

Bekken skogsarbeiderbolig fra 1954 og brakkeleiren fra ca 1960 viser
flere eksempler på meget vanlige boligforhold for skogsarbeidere i
tiårene etter 2. verdenskrig. Bygningene fremstår som en uvanlig
variert samling av forskjellige typer brakker som alle er meget
representative for Statskogs virksomhet og tidligere tiders skogsdrift.
Bygningene har stor sektorhistorisk verdi.

Vedlegg nr. 22.3
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN BADEBRAKKE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

0
80/1
1960
222823-1
Bygning 99505
Kompleks 804324101

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare badebrakka som et sektorhistorisk viktig eksempel på
skogsarbeiderhusvære fra tiden etter andre verdenskrig.
Formålet med fredningen er å bevare badebrakka som en bygning med en sentral funksjon i
brakkeleieren.
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.

Begrunnelse: Badebrakka er en hjulbrakke brukt som badebrakke. Bygningen hadde en viktig funksjon som
badebrakke og viser hvordan livet til skogsarbeiderne var organisert samt hvordan vanlige
boligforhold for skogsarbeidere var i tiårene etter 2. verdenskrig.

Vedlegg nr. 22.3
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN HJULBRAKKE GINA

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755411
80/1
1960
222823-2
Bygning 99503
Kompleks 804324101

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 bevare hjulbrakke Gina som et sektorhistorisk viktig eksempel på
skogsarbeiderhusvære fra tiden etter andre verdenskrig.
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, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hjulbrakke Gina er en hjulbrakke brukt som boligbrakke. Bygningen hadde en viktig funksjon og
viser hvordan vanlige boligforhold for skogsarbeidere var i tiårene etter 2. verdenskrig.

Vedlegg nr. 22.3
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN HJULBRAKKE LISE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755330
80/1
1960
222823-3
Bygning 99504
Kompleks 804324101

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 bevare hjulbrakke Lise som et sektorhistorisk viktig eksempel på
skogsarbeiderhusvære fra tiden etter andre verdenskrig.
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, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hjulbrakke Lise er en hjulbrakke brukt som boligbrakke. Bygningen hadde en viktig funksjon og
viser hvordan vanlige boligforhold for skogsarbeidere var i tiårene etter 2. verdenskrig.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN HJULBRAKKE MIA

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755403
80/1
1960
222823-4
Bygning 99502
Kompleks 804324101

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 bevare hjulbrakke Mia som et sektorhistorisk
viktig eksempel på skogsarbeiderhusvære fra tiden etter andre verdenskrig.
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, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hjulbrakke Mia er en hjulbrakke brukt som boligbrakke. Bygningen hadde en viktig funksjon og
viser hvordan vanlige boligforhold for skogsarbeidere var i tiårene etter 2. verdenskrig.
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Side 6
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN HJULBRAKKE MONA

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755381
80/1
1960
222823-5
Bygning 99965
Kompleks 804324101

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 bevare hjulbrakke Mona som et sektorhistorisk
viktig eksempel på skogsarbeiderhusvære fra tiden etter andre verdenskrig
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, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hjulbrakke Mona er en hjulbrakke brukt som boligbrakke. Bygningen hadde en viktig funksjon og
viser hvordan vanlige boligforhold for skogsarbeidere var i tiårene etter 2. verdenskrig.
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Side 7
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN KOIA

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755349
80/1
1954 - 1955
222823-6
Bygning 99500
Kompleks 804324101

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare Bekken skogsarbeiderbolig fra 1954 som et sektorhistorisk
viktig eksempel på skogsarbeiderhusvære fra tiden etter andre verdenskrig.
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.

Begrunnelse: Bekken skogsarbeiderbolig fra 1954 er en bygning i reisverk og tømmermannskledning.
Bygningen inngår som en del av skogsarbeiderhusværene sammen med brakkeleiren fra ca 1960
og viser flere eksempler på meget vanlige boligforhold for skogsarbeidere i tiårene etter 2.
verdenskrig.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN KOIA UTHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

15414936
80/1
1900 - 1954
222823-7
Bygning 99499
Kompleks 804324101

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare uthuset som bygning med viktige funksjoner i brakkeleiren
fra tiden etter andre verdenskrig.
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.

Begrunnelse: Uthuset er en enkel bygning med laftet tømmerkjerne forlenget med bindingsverksdel i begge
gavlender. Bygningen har inngang i hver ende og inneholder vedskjul og toaletter for de to koiene
lengst nord i leiren.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN TØMMERGARASJE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755373
80/1
1900 - 1975
222823-8
Bygning 99501
Kompleks 804324101

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer og dører.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare tømmergarasjen som en bygning med viktige funksjoner i
brakkeleiren fra tiden etter andre verdenskrig.
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.

Begrunnelse: Tømmergarasjen er en laftet bygning med saltak og den er tidligere brukt som tømmerkoie.
Bygningen har en viktig funksjon i leieren som traktorgarasje og senere lager.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

BEKKEN VEDSKÅLE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

154755438
80/1
1960
222823-9
Bygning 99506
Kompleks 804324101

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et sektorhistorisk viktig eksempel på ulike
nødvendige funksjoner i brakkeleiren fra tiden etter andre verdenskrig.
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.

Begrunnelse: Bygningen er en enkel bindingsverksbygning med pulttak tekket med bølgeblikk og har utvendig
kledning av låvepanel. Bygningen har en viktig funksjon i brakkeleiren med vedlager og toaletter.

