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GAUPNE: – Milliongåva 
frå Luster Sparebank er 
sjølve grunnsteinen for 
at me no kan realisera 
draumen om å flytta 
Wittgensteinhuset frå 
Skjolden sentrum. 
Det seier Trygve Martinus-
sen, styremedlem i Stiftinga 
Wittgenstein. Sidan 2014 har 
stiftinga arbeidd med planane 
om å overta huset som no står 
på Bolstad i Skjolden, og setja 
det opp att der det stod først, 
på staden Østerrike, høgt over 
Eidsvatnet. No gjer to million-
løyvingar dette mogleg.

Milliongåve
Luster Sparebank løyvde den-
ne veka ein million kroner til 
Stiftinga Wittgenstein.

– Me i banken ser eit stort 
potensial i det arbeidet som 
stiftinga gjer. Det er viktig for 
både reiselivet og næringslivet 
elles, seier banksjef Oddstein 
Haugen. Han trur prosjektet 
kan ha store ringverknadar.

– Denne pengegåva er ein 
stor milepæl for å ta vare på 
eit viktig kulturminne, og utvi-
kla reiselivet i regionen, mei-

ner Martinussen. 
Luster Sparebank har tidle-

gare løyvd ein mindre sum til 
arbeid med stien langs vatnet 
mot eigedommen til Wittgen-
stein. Dette området eig no 
Luster kommune, og ein re-
guleringsplan for området er 
ferdig.

God stemning
– Tanken vår i Luster Spare-
bank er å vera med og utvikla 
Luster kommune. Og dette 
prosjektet er viktig, ikkje 
berre i Luster, men langt ut-
over. Me er ein bank med god 
økonomi, og difor er det kjekt 
å kunne dela litt ut att til gode 
prosjekt.

Banksjef Oddstein Haugen 
seier det er viktig for dei å 
koma inn i prosjektet tidleg, 
slik at dei får ein god start. 
Og det var god stemning då 
banksjefen møtte styret for 
Wittgenstein på rådhuset i 
Gaupne torsdag. 

– Det hadde vore krevjande 
å få gehør for ei slik løyving 
frå ein storbank, så me er 
glade me har lokalbanken, sa 
Ivar Kvalen, som er styreleiar i 
stiftinga Wittgenstein, og ord-
førar i Luster. 

Styremedlem Jon Bolstad 

meinte gåva frå banken var 
avgjerande for at dei no kjem 
skikkeleg i gang. Løyvinga 
frå Luster Sparebank kjem 
på toppen av løyvinga på ein 
million kroner dei fekk frå ho-
vudutvalet for kultur i Sogn og 
Fjordane fylkeskommune tid-
legare denne veka.

Demontering
Og etter meldinga om mil-
liongåva frå banken la styret 
med ein gong konkrete planar. 
No sluttførar dei avtalen med 
den private eigaren av huset 
som står i Skjolden i dag. Dei 
ynskjer å hyra ein kompetent 
bygningsingeniør til å demon-
tera huset, og så vert det sett 
opp ny fritidsbustad til eiga-
ren på same staden. 

Planen er å lagra materia-
len til dei er klare til å setja 
opp att huset på «Østerrike», 
der det stod først. Då skal det 
byggjast opp att slik filosofen 
og arkitekten Ludwig Witt-
genstein opphavleg bygde det 
i austerisk stil. Huset stod fer-
dig i 1914.

Internasjonalt
Stiftinga er opptekne av den 
internasjonale statusen til 
Wittgenstein. Styremedlem 

Rune J. Falch som arbeider 
ved Wittgenstein-arkivet i 
Bergen, seier han opplever 
stor interesse for planane i 
Skjolden når han er på konfe-
ransar kringom i Europa. Og 
det er kanskje fleire utlendin-
gar som har besøkt staden der 
huset stod tidlegare, enn det 
er nordmenn.

Styret har store planar også 
etter flyttinga av huset for å 
vidareutvikla området. Men 

no først byrjar arbeidet med å 
demontera huset så snart alle 
avtalar er på plass. Stiftinga 
har no fått vel halvparten av 
pengane dei treng til dette ar-
beidet. Dei har fleire søknadar 
inne hjå både næringsliv og 
andre sponsorar, og vonar på 
positivt svar i løpet av våren 
og sommaren.
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FEKK MILLIONAR: Styret for Stiftinga Wittgenstein kan no sjå at draumen vert verkeleg, eller gåva på ein million frå Luster Sparebank. F.v. Trygve Martinussen, Ivar Kvalen, Harald 
Vatne, Jon Bolstad (med på video frå Førde), banksjef Oddstein Haugen og Rune J. Falch. 

INTERNASJONAL: Ludwig Wittgenstein er kanskje meir kjend i utlan-
det enn her. Brosjyren frå Stiftinga Wittgenstein viser korleis huset 
opphavleg såg ut.


