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Planter: Antall sorter Antall planter
Frukttrær 71 452
Bærbusker 48 615
Grønnsaker 29 601
Blomster, busker, trær 62 743
Totalt antall planter 210 2410
Frø 55 Ikke tilgjengelig

Tabell 1.  Plantene i Astrups notatbok

Fruktrær og 
bærbusker:

Antall frukttrær og bærbusker
Opptelling

1939
Aaberge

1980
Sommer- og høsteple 22 16-18aVintereple 3
Pære 3 1
Plomme 10 10-12
Kirsebær 8 5/7
Rips 20 Uvisst
Stikkelsbær 15 Uvisst
Solbær 15 Uvisst

Tabell 2.  Frukttrær og bærbusker, en sammenlikning mellom 1939 og 1980
Kilde: Opptelling i 1939, Aaberge, J. (1980 Sommer-, høst og vinterepler.)  
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Tunet med Kjøkkenstova og Gamlestova

Bestastova

Borgen

Gardfloren i innmarksslåtten

Terrengsnitt og hydrologi

Galleriet



Nye og gammelt vannedløp.
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Restaurering og avbøtende tiltak 2021; tørrmur og drenering sør for Borgen.

Ved Borgen er det utført omfattende dreneringsarbeider 
for å håndtere fuktproblematikken i kjelleren. Tørrmuren 
under broen er rekonstruert og drensarbeidet ser ut til å 
være vellykket for inneklimaet i kjelleren.

Rehabiliteringsarbeider i kjelleren beskrives i egen 
presentasjon fra kulturminnerådgiver T2 Prosjekt. 
Rehabilitering av kjeller prosjekteres av Schjelderup & 
Gram as/Live Gram.





Rekonstruksjon 2021; Engels plass ved Nilsstova/Kjøkkenet

Under dreneringsarbeidet oppdaget man den gamle stentrappen ned til skytja øst for Borgen. Området er 
rekonstruert med utgangspunkt i historiske fotografier og hagearkeologiske spor. 
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Rekonstruksjon 2021; Produksjon av staur til gjerde

Da familien Astrup bodde på Sandalstrand gikk det et gjerde omkring både gårdshagen og innmarken. 
LARK har utført en studie for å finne tids- og stedstypiske gjerder fra Jølsterområdet. Eine-staurene er 
hentet fra Kjøsdalen og tilvirkes på gamlemåten av anleggsgartnere fra Jan Erik Sandal Anleggsgartnere 
as. Tuppen teljes og svies, slik at den blir hydrofob og holdbar. 



Rekonstruksjon 2021; Staurgjerde omkring gårdshagen og innmarksslåtten

Gjerdet som settes opp, er et 
gjerde med utgangspunkt i 
det netting-/staurgjerdet 
som sto på eiendommen i 
Astrups tid. 

For å eliminere skade på 
vegetasjon og unge frukttrær 
fra en stadig økende 
hjortestamme, er det i tillegg 
satt to strømførende tråder 
på toppen.

Gjerdet faller vakkert inn i 
omgivelsene, der slåttemark 
og engarealer er ryddet på 
begge sider.



Restaurering og rekonstruksjon 2021; Hogst av einestaur til Astrups port.
I Kjøsdalen ligger et kulturlandskap som er utbredt i enkelte av våre vestnorske regioner, men som på 
landsbasis blir mer og mer sjelden fordi driften i jordbruket endrer seg og bruken av beitedyr i utmark 
reduseres; Store søyleeiner i beitelandskap. Bjarne Sunde valgte emnene til port og stolper med omhu.Med
stødig hånd felte han de store einene som Magne, Kåre og Ingeborg dro ned til den ventende traktoren. 



Rekonstruksjon 2021; Produksjon av Astrups port.
Med Astrups egne tegninger og beskrivelser for hånden, samt fotografiet av Kramers port, fant vi emner 
som kunne passe både til porten i hovedadkomsten og som ny port ved kjøreveien til galleriet.

© Privat samling© B. Sunde alle foto





Rekonstruksjon 2021; Hogst av granskog og gjenopprettelse av siktlinjer fra 
gårdshagen mot landskapet.
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Dugnad vår 2021; Vegetasjonsrydding, gjenopprettelse av siktlinjer fra 
gårdshagen mot landskapet.







Dugnad vår og høst 2021; Restaurering av kulturlandskap, vegetasjonsrydding 
gjenopprettelse av siktlinjer fra gårdshagen og innmarken mot landskapet.
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Rekonstruksjon 2021; Restaurering av innmaksslåtten, NOU-prosjekt i 
samarbeid med Høgskulen i Vestland og professor emerita Ingvild Austad.
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Å gjenskape en blomstereng i det gamle slåttelandskapet på Astruptunet, er nå i fase to. 

NOU prosjektet "Urterik engmark, forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel" utføres i samarbeid med professor 
emerita Ingvild Austad ved Høgskulen i Vestland.

Prosjektet er et samarbeid mellom Arkadia Landskap og forskere på HiV- Institutt for miljø- og naturvitenskap, 
NMBU- Institutt for landskapsarkitektur, Universitetet i Oslo - Naturhistorisk museum - Botanisk hage og Norsk 
institutt for bio-økonomi. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og er treårig.









Rekonstruksjon 2021; 
Den store eplejakten!



I Engel og Nikolai Astrups 
gårdshage ble det plantet 
mellom 200 og 300 frukttrær, i 
følge plantelisten og Astrup 
selv! Astrup eksperimenterte, 
hybridiserte og tøyde grenser 
for hardførhet.

LARK samlet podekvister av 
historisk plantemateriale fra 
Astruptunet, Jølster og Njøs Frukt-
og Bærsenter, som ble oppformert 
hos Åberge planteskule. Arbeidet 
med historiske bær og fruktsorter 
fortsetter.



Rekonstruksjon 2021; Fra podekvister til flotte historiske epletrær i 
Astrups planteskole!

Rekonstruksjon  av Astrups 
planteskole ved sauefjøset, der 
epletrærne ble mellomplantet av 
kommunens gartner.
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Historiske fruktsorter i Astruptunet. 
Frukt samlet av gartneren.
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Restaurering og rekonstruksjon 2022; Badedam, klopp og melkekjøle.

Scenen øst i anlegget ble fjernet i høst og rester etter kloppen og badedammen ble gjenfunnet. Astrup 
førte sine melkekyr over kloppen og ut på et felles utmarksbeite på naboeiendommen i øst. Kloppen, 
badedammen og melkekjølen vil bli rekonstruert neste vår ved hjelp av informasjon fra familien Astrup.



Restaurering og rekonstruksjon 2022; Utedoen øst for Borgen
Da scenen øst i anlegget ble fjernet, ble også utedoens grunnmur gjenfunnet. Utedoen skal rekonstrueres 
av Schjelderup & Gram as, med utgangspunkt i grunnmurens størrelse, fotografier og minner fra familien 
Astrup.
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Bak steingarden er luftspennet lagt i kabler, 
slik at det moderne elementet er fjernet fra 
anlegget. Trekkerør for wifi er lagt i samme 
grøft.

Takk til Sunnfjord kommune og BKK som 
løste dette til beste for prosjektet!




