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Vern av bygninger har en formell side og en praktisk side. Ved fredningsvedtak eller regulering etter Plan
og bygningsloven kan myndighetene hindre riving og uheldige ombygginger. Dette gir likevel ingen garanti
for at eksisterende kvaliteter knyttet til materialbruk og håndverksmessig utførelse opprettholdes.

Bygningsmarkedet oversvømmes av nye produkter som lover høy kvalitet til lav pris, enkel montering, god
holdbarhet og lettvint vedlikehold. Først etter noen år viser det seg om løftene blir innfridd. Erfaringene
med ”moderniseringene” fra 1970-tallet har ført til at mange vender tilbake til en mer tradisjonell materialbruk
og i større grad satser på reparasjon framfor utskifting.

Vi kan slå fast at utbedring av verneverdige bygninger ikke er en oppgave som egner seg for de som har
raske og billige løsninger som høyeste prioritet. Her kreves det langsiktighet i tankegangen, grunnleggende
kunnskaper om materialer og metoder, estetisk sans og praktiske ferdigheter.

I dette lille heftet har vi ønsket å formidle noe av den kunnskapen som finnes blant byens huseiere og
håndverkere. I stedet for å lage en fasit over rett og galt har vi valgt å løfte fram deres egne fortellinger og
vise hvilke problemstillinger de har latt seg utfordre av og hvilke valg de har gjort. Eierne har sjenerøst vist
fram bygningene for publikum, og gitt av sin tid og sine kunnskaper. Gjennom den direkte opplevelsen av
konkrete bygninger, utveksling av erfaringer og drøfting av synspunkter, erverver man en forståelse som er
et viktig supplement til den kunnskapen man kan lese seg til.

Tromsø 18.12.06

Johanne Sognnæs
      byantikvar

«St.Hanshaugen – prosjekt bærekraftig byutvikling 2001» er finansiert av Riksantikvaren og Miljøutvalget
i Tromsø kommune. Det ble gjennomført i 2001 i regi av byantikvaren og med Lisa Hoen som innleid
prosjektleder. Omvisning på de 6 eiendommene som er presentert i dette heftet var en del av programmet.
Ca. 30 personer deltok på omvisningen som varte i 4-5 timer. . Tekstene i dette heftet er basert på opplysninger
fra eierne samlet inn av Lisa Hoen, og presentert av Johanne Lunga.
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Petersborgata 33
Eiere: Sveinulf Hegstad og Anne Grete Kvendbø

Petersborggata 33 ble bygd i 1924.
Huset er tegnet av murmester
Theodor Amundsen,
stadskonduktør Amundsens bror.
Elise Bang sto som byggherre – en
uvanlig rolle for den tids kvinner.
Trolig skyldtes det at hun var datter
av Tollef Bakland, en av de første i
byen som slo seg opp på eiendoms-
spekulasjon. Elise var gift med
statslos Odin Bang, sønn av Anton
Bang som bygde Dramsveien 41.

Tilstand før restaurering
De nye eierne overtok huset i 1991.
Det var generelt nedslitt, både inne
og ute. Huset hadde gjennomgått
en del moderniseringer på 50- og
60-tallet, blant annet var flere
vindu skiftet ut, men ytterdører,
panel og skifertak var inntakt.
Innvendig fantes dører, listverk,
strietak med stukkatur og en del
veggpanel fra da huset ble bygd.

Tak
Skiferen mot hagen har blitt lagt om.
Her leide eierne inn Kjell Arne
Tomassen fra Alta skiferlegging.
Han er tredje generasjon som
arbeider med skifer, og eierne er
meget fornøyde med kvaliteten på
arbeidet. Steinen ble omhyggelig
sortert i hele fem ulike tykkelser –
de tykkeste hellene nederst og de
tynneste øverst. Dette er en

forutsetning for at steinen skal
ligge stødig og tåle belastning.

Vinduer
Selv om noen av vinduene var
skiftet ut, fant huseierne flere av
de gamle i kjelleren. Trollhøgda
snekkerverksted i Lakselvbukt
laget nye der det var nødvendig.
Hegstad samlet selv gammelt
glass, hengsler og beslag fra
rivningstomter, mens Trollhøgda
lagde rammene. Hegstad sier
gammelt glass har en helt annen
kvalitet fordi det har ujevnheter
som følge av manuell produksjon.
Glasset er laget av glassblåsere, og
blir ikke like plant som maskin-
produsert glass. Overgangen til
maskinprodusert glass skjedde på
slutten av 1920-tallet.

Panel
Da Hegstad og Kvendbø kjøpte
Petersborggata 33, sto det i taksten
at panelet på huset var så skadet at
alt måtte skiftes ut, og at det måtte
etterisoleres utvendig. Det viste
seg at bare sørveggen måtte
skiftes. Sør-Mo Træ i Tromsø laget
nytt panel av topp kvalitet til
konkurransedyktig pris. Hegstad
sier at en vanlig feil er å kjøpe

standard byggevarer som er uhøvla.
Hus fra førkrigstida skal ha høvla
panel. Det er en utbredt myte at
malingen ikke sitter på høvla
materialer, men denne myten
stemmer ikke. Eierne har beholdt
det gamle panelet på de øvrige tre
veggene. Disse er skrapt og malt.
På den ene veggen måtte all
malingen fjernes med varmlufts-
pistol på grunn av kraftig blæring.
Huset er malt med linoljemaling.

Isolasjon
Fordi de fleste innvendige vegg-
flatene ikke var originale, valgte
eierne å etterisolere med 5 cm på
innsiden. I tillegg er det sprøytet
inn isolasjonsmasse i gulv mot
kjeller og mot kaldloft. Hegstad
sier at dette fungerer bra, men at
man kanskje har et litt annet
forhold til varme når man bor i et
gammelt hus. Man har kanskje
ikke et krav om at man skal kunne
gå rundt i t-skjorte hele året. For
eksempel er gangarealet helt
uisolert, og holder en temperatur
på 15-16 grader om vinteren.
Dørene lukkes mellom rommene,
og familien fyrer en god del med
ved. Det at man kommer fra en
kjølig gang til et varmt rom,

Skifersorteringen ses i den økende skyggevirkningen mot nerkanten av taket.

Skifertaket betraktes under befaringen.
Foto: Lisa Hoen

Foto: Johanne Sognnæs

Foto, motstående side: Johanne Lunga:  Petersborggata 33 har en idyllisk og frodig ramme.
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gjør at man merker kvaliteten ved
varmen på en annen måte enn i nye
hus, i følge Hegstad.

Interiør
De nedslitte overflatene inne i
huset måtte behandles. Huseierne
skaffet papirtapeter som er kopier
av tapeter brukt på den tiden huset
ble bygd. De har i tillegg brukt
faspanel (Geyfus) – et panel som
tidligere var benyttet i huset.
Fargevalget stammer også fra tida

da huset var nytt. Hegstad sendte
flere fargeprøver til Jotun, og fikk
fargekoden tilbake. Dette er en
gratis service Jotun har utført i
lang tid, men i dag leverer også
Tromsø Tapet & Linoleumslager
denne tjenesten.

Hegstad og Kvendbø
beholdt alt innvendig listverk. På
Trollhøgda snekkerverksted fikk
de laget kopier til de stedene det
manglet listverk.

Dørene var originale.
Mange hadde beholdt sin originale

ådringsmaling (en maleteknikk
som etterligner dyrere treslag).

Gulvene hadde opprinnelig
hatt linoleum, men denne lot seg
ikke berge. I stedet har de reparert
og malt tregulvene.

El-anlegg og kloakk
Hele det elektriske anlegget i huset
måtte skiftes. Dersom man kjøper
et hus med gammelt og
etappeutbygd el-anlegg, anbefaler
Hegstad at man prioriterer å få

dette skiftet ut på grunn av brann-
fare. Vannrørene ute var nye, men
eierne måtte skifte rørene inne i
huset. Siden det var umulig å skifte
kloakkrør uten å rasere naboenes
hager, ble de gamle støpte rørene
foret innvendig. Dette skjedde ved
at et innvendig rør ble slått
gjennom hele avløpet. Arbeidet ble
utført av Høytrykksvakta i Tromsø.

Fornyelser
Verandaen på sørsiden av huset er
ny, men den var med på de

originale byggetegningene, og er
stort sett oppført etter dem.
I 1931 ble det laget en ny glass-
veranda i funkisstil på forsiden av
huset. Denne ble tegnet av arkitekt
Peter Arnet Amundsen junior, og
representerte et forsiktig stilbrudd
med resten av huset.

For å kunne ta i bruk
kvisten, har familien fått laget et
glassfelt i taket på baksiden av
huset. Innføringen av en high-tech
glassflate på det gamle huset kan

nok betraktes som kontroversielt,
og reiser en del prinsipielle
spørsmål om hvilke endringer en
kan gjøre med denne type hus.
Eierne har funnet en elegant
løsning, som glir inn i taket på en
nennsom måte. Vindusflaten gir
lys inne og utsikt fra kvisten som
nå er tatt i bruk som oppholds- og
arbeidsrom. Endringen har gitt
familien en betydelig bedre
bokvalitet. Hegstad er selv aktivt
medlem i Fortidsminneforeningen,
og forklarer at et gammelt hus ikke

Originaltegningene viser at huset uten glassveranda. Denne ble tilføyd i 1931.
Kilde:Byggesaksarkivet, Tromsø kommune
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trenger å være i en statisk tilstand.
Man må tillate noen endringer,
men de må overveies nøye i
forhold til hva huset tåler. Krav til
boligstandard er jo annerledes i
dag enn på 1920-tallet. Hegstad
sammenligner funkisglassverandaen
og takvinduet – de representerer
begge fornyelser, og de viser
hvilken tid de er bygd i – 1931 og
1999. Men han ville vært meget
skeptisk til å lage et slikt glassfelt i
husets gatefasade.

Detaljer
Huseierne i Petersborggata har tatt
vare på mange detaljer i huset ved
istandsettinga under mottoet:
«Detaljene gjør helheten».
Takrennene er laget som kopier av
de gamle, og eierne har blant annet
bevart de karakteristiske vegg-
ventilene og kulluken til kjelleren.

Uthus
I bakhagen til Petersborggata 33
står det et stabbur. Dette har de fått
flyttet fra Storgata 103. Huset
skulle rives, og de fikk stabburet
gratis. Stabburet som er fra 1891,
ble kalt for «buret» og ble i gamle
dager ofte brukt som overnattings-
sted for guttungene om sommeren.
I tillegg har eiendommen en
dukkestue fra 1920-tallet og en
garasje fra ca 1960.

Hage
Da familien Hegstad og Kvendbø
flyttet inn i Petersborggata i 1991,
var hagen helt overgrodd, men en
del stauder og trær var bevart.
Eldre folk i nabolaget kunne
fortelle om en fordums flott hage.
Eierne har prøvd å beholde en del
viktige tradisjonelle elementer for
Tromsøhager, som for eksempel
blåstengelhekker. Samtidig som de
bruker tradisjonelle, gamle stauder
som hvite dupper, martagonlilje og
riddersporer, synes de det er
spennende å innføre nye og mer
utradisjonelle planter.
Familien har beholdt de store
trærne på eiendommen, og disse

skaper et frodig inntrykk både
sommer og vinter.

Bak huset har familien i
tillegg dyrket opp en liten
grønnsakshage.

Generelle kommentarer
Hegstad sier det er viktig å ta tida
til hjelp når man skal gå i gang
med restaureringsprosjekter. De
hadde først planer om å gjøre en
del ting annerledes, men etter å ha
bodd i huset ei tid og erfart
hvordan det fungerte, la de om
planene. For eksempel hadde de
tenkt å isolere mer enn de gjorde.

Hegstad mener at mye av
arbeidet er det urealistisk å ha
håndverkere til å gjøre, både av
hensyn til pris, og det faktum at
man kanskje ikke finner
håndverkere som har kunnskap om
eldre teknikker. Det kan være en
bedre løsning å lære seg ting selv.
Man bør derfor ha stor interesse
for restaurering. Huseierne i
Petersborggata kunne ikke så mye i
utgangspunktet, men har lært
masse i løpet av prosessen, og de
oppdaget at det meste er
overkommelig å få til. Hegstad
mener at mange som overtar gamle
hus skifter ut for mye og dermed
fjerner alt av gamle spor. I
Petersborggata 33 blir en nedslitt
dørstokk eller et skeivt golv ikke
sett på som forfall, men som et
element som forteller om husets
bruk og historie. Dersom man
moderniserer for mye, vil huset
fremstå som helt nytt uten å gi
opplevelse av alder.

Forhandlere
• Panel og listverk:

Sør-Mo Træ as, Tromsø.
• Vinduer og listverk:

Trollhøgda snekkerverksted i
Lakselvbukt.

• Rekonstruksjon av gamle farger:
Tromsø Tapet og Linoleumslager

• Takrenner og beslag:
Nord-Klima as, Tromsø.

• Omlegging av skifertak:
Alta skiferlegging.

Inngangspartiet har herlige detaljer som
det gamle termometeret og utelyset.

Foto: Johanne Lunga

Detaljene gjør helheten. Den sirlige
vindusomrammingen smykker vegglivet.

“Buret” er flyttet til tomta, og utgjør et
artig element på hagens østside.

Foto: Johanne Sognnæs

Foto: Johanne Lunga
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Huset ble bygd i 1921 av
murmester Theodor Amundsen,
broren til stadskonduktør Peter
Arnet Amundsen. Theodor har
også oppført en rekke villaer i
strøket ved Kirkegårdsveien.
Huseieren er godt fornøyd med at
bygget ble oppført av en
murmester, og han mener at muren
som er laget av støpt betong
danner et godt fundament.

Tilstand før restaurering
Seppelæ overtok huset i 1990.
Laura Bang hadde bodd her med
sin søster. Søstrene Bang var begge
eldre damer, og hadde ikke fått
gjort så mye vedlikehold de siste
årene. Det meste i huset var likevel
intakt; ovner, kjøkkeninnredning,
lamper, ådrede dører, vinduer og
takskifer.

Det var ikke bad i huset,
men en utedo som var bygget til
hovedhuset. Bygningen hadde
innlagt vann, men rørføringen var
så dårlig at Seppelæ skiftet ut alt
da han overtok.

Kjelleren var fuktig, så det
første Seppelæ gjorde var å grave
rundt huset og drenere, samt å
slamme muren.

Tak
Det var lekkasje i taket, men ikke
omfattende råte da Seppelæ overtok.
Han leide inn Sjur Nesheim til å
legge om skifertaket. Det er det
eneste arbeidet huseieren ikke har
gjort selv.

Tidligere lå skiferen rett på
taktroa, og det var ingen isolasjon
eller lufting under steinen. Taket
ble rettet opp, og det ble etter-
isolert med så mye isolasjon som
det var plass til under utjevningen,
20-25 cm på det tykkeste. Det ble
lagt lekter oppå det forenklede
undertaket for å få 5 cm lufting
langs hele taket.

Seppelæ påpeker at det må være
gjennomstrømning i lufta for at
man skal unngå problemer med
istapper. Han har ikke hatt istapper
eller problem med takskred etter at
dette arbeidet ble gjort. Det ble
brukt galvanisert spiker da skiferen
ble lagt, og huseieren håper at
taket ligger i 100 år til.

Vinduer
Vinduene var hele og uskadde.
Seppelæ sier han er glad for at han
forkastet å skifte ut vinduene. Han
snakket med Fortidsminneforeningen
tidlig i restaureringsprosessen, og
fikk vite at gammelt vindustreverk
er bedre enn det som brukes i
moderne vinduer. Treverk i gamle
vindu er laget av saktevokst
kjerneved som har tørket langsomt
i lang tid. Dette er trolig årsaken til
at vinduene ikke hadde råteskader.

Seppelæ tok ut vinduene
og vindusglasset. Ved hjelp av
varmepistol strippet han dem helt
ned og fjernet restmaling med
pussepapir før han malte på nytt.

Seppelæ fikk låne kitt-
lampe fra Fortidsminneforeningen
slik at han fikk løs gammelt kitt.

Han brukte linoljekitt da han kittet
vinduene på nytt.

På baksiden av huset har
Seppelæ skiftet to kjellervindu. Det
ene var råttent, men begge ble
skiftet for å få rømningsvei slik at
kjellerrommene kunne tas i bruk.
Seppelæ fikk laget koblede
ettfagsvinduer hos Tønnes
Snekkeri etter modell av de gamle.
Han var fornøyd med arbeidet de
gjorde, og fikk også en bra pris.
Snekkeriet brukte kitt i vinduene i
likhet med det man finner på de
originale vinduene i huset.

De gamle handlagede
vindusglassenes ujevne flate kan
iakttas både innenfra og utenfra.
Bølgingen i overflaten er en viktig
del av sjarmen ved gamle hus, og
bidrar til å bevare atmosfæren fra
da huset ble bygd.

Panel
Seppelæ har beholdt det gamle
panelet på huset. Det sies at det er
vanskelig å male på høvla panel,
men huseieren sier det ikke er noe
problem dersom man gjør et godt
grunnarbeid. Med varmepistol
fjernet han absolutt alle tidligere

Bølgingen i vindusglasset gir ofte bare en svak dreining i linjene, men i enkelte ruter
bølger verden seg i takt med glasset - en artig effekt når noen går forbi.

Dramsveien 41
Eier: Pål Seppelæ

Foto: Johanne Lunga

Foto, motstående side: Johanne Lunga: Dramsveien 41 ligger i et karakterisktisk arbeiderboligstrøk nord i Tromsø sentrum.

Foto: Johanne Lunga
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Foto: Johanne Lunga
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malingslag på huset. Han vasket
det med kraftvask, og pusset
deretter over med sandpapir
(slipemaskin). Deretter la han på
Visir grunning som skaper heft i
underlaget, før han malte med
oljemaling. Seppelæ sier det er
viktig at man ikke slurver med
grunnarbeidet. Han har i ettertid
malt huset cirka hvert 5. år. Når det
gjelder spørsmålet om å velge
høvlet eller uhøvlet panel, så sier
Seppelæ at det faktisk er en fordel
at panelet er høvlet. Når man bor i
sentrum med mye trafikk rundt seg
blir hus med uhøvlet panel utrolig
skitne av støv og eksos.

Isolasjon og el-anlegg
Veggene er isolert med 5 cm på
innsida, og siden Seppelæ isolerte
innvendig fikk han lagt det nye el-
anlegget skjult.

Seppelæ ønsket å ha et
rom helt intakt. I soverommet i 2.
etg. er alt originalt. Her ble det
ikke lagt ny isolasjon, og det
gamle el-anlegget ble beholdt.
Eieren mener et soverom ikke
behøver å være særlig varmt, og
han belaster dermed ikke det
gamle anlegget i soverommet med
et moderne strømforbruk.
Seppelæ er fornøyd med
isolasjonsløsningen, og sier den

eneste ulempen er at man mister
litt romvolum. Eieren valgte denne
isoleringsmetoden da huset er bygd
av laftet plank, og det ikke hadde
vært mulig å sprøyte isolasjons-
masse inn i veggene, slik noen
velger å gjøre det. Utvendig
isolering reduserer takutstikket og
endrer husets proporsjoner på en
uheldig måte, så denne typen
isolering var uaktuell for eieren.
Seppelæ mener dette skiller
restaurering fra modernisering.
Han har hele tiden arbeidet ut i fra
restaureringsprinsippet, og mener
at dette også har vært lønnsomt.

Interiør
Seppelæ har prøvd å bevare mest
mulig i huset. Han har forsøkt å
bruke de originale fargene i
interiørmalingen. Alle gulvene er
gamle, og i et par rom har eieren
slipt de ned.

Kjøkkeninnredningen er
delvis original, men Seppelæ har
bygget på med nyere skap. Mye
har han fått billig fordi det var
feilvare, og noe har han fått hos
folk som skulle kaste sin gamle
innredning. Til sammen har han
brukt ca. kr 4.000,- på
kjøkkeninnredningen.

De ådrede dørene har
Seppelæ ikke gjort noe med, de

står slik de ble malt og satt opp.
Ådring er en teknikk som

etterligner årringenes struktur i
dyrere treslag (eikeådring er det
vanligste). Teknikken utføres ved
at man legger en mørk lasur på en
lys grunning.

Oppvarming
Selv om stort sett hele el-anlegget i
Dramsveien 41 er nytt, har Seppelæ
og familien valgt å bruke huset slik
man gjerne gjorde i gamle dager.
De varmer kun opp de rommene de
bruker til daglig som bad, kjøkken
og arbeidsrommet som også
fungerer som dagligstue. Selve
stua og spisestua bruker de ikke så
ofte, og den varmes bare opp når
de skal ha besøk eller ved spesielle
anledninger. Da setter de på
varmeovnene, og fyrer i ovnen slik
at det blir varmt i løpet av en halv
time. Seppelæ mener det ikke er
nødvendig å varme opp rom som
ikke brukes mye. De har installert
et tidsur på kjøkkenet som slås på
kl.06 om morgenen. Dette gjør at
familien har et moderat strøm-
forbruk, til tross for at de har
beholdt enkle vinduer i hele huset.

Hage
Naboene i området snakker varmt
om den fine hagen som en gang

Høvlet panel gir en overflate som holder
seg ren og pen i mange år.

Foto: Johanne Lunga

Detaljene skaper helheten. Det gamle dør-
handtaket i ytterdøra er et viktig moment.

På nært hold kan man studere den fine
ådringsteknikken på dørbladene i gangen.

Foto: Johanne LungaFoto: Johanne Sognnæs
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fantes i Dramsveien 41, men da
Seppelæ overtok var den helt
overgrodd. Hagen ble planert ut.
Gjerdet var råttent, og eieren
skiftet dette ut med et høyt og tett
gjerde.I tillegg bygde han en sjå
med skrått tak hellende inn mot
hagen. Disse endringene har gjort
at han har fått et privat rom bak
huset, og redusert innsynet fra den
trafikkerte Dramsveien.

De gamle kjellervinduene,
som ble til overs etter at Seppelæ
insallerte nye vindu som rømnings-
vei i kjelleren, brukte han i sjåen.

Generelle kommentarer
Seppelæ sier at restaurering ikke
trenger å bli dyrt dersom man gjør
mye selv og tar vare på mest mulig
av de originale materialene. Man
må imidlertid belage seg på at
arebidet tar lang tid. Huseieren har
stort sett utført alt arbeidet selv,
men har rådført seg med hånd-
verkere før han har gått i gang.

Vernepris
I 1994 fikk Dramsveien 41
Fortidsminneforeningens vernepris.

Forhandlere
• Kjellervinduer: Tønnes snekkeri
• Omlegging av skifertak:

Sjur Nesheim
.

Seppelæ forteller befaringsdeltakerne om restaureringen.
Foto: Lisa Hoen

Inngangspartiet er vakkert utformet. Seppelæ har beholdt trappen i opprinnelig stil.
Foto: Johanne Lunga

En eikeådret ytterdør gir et solid inntrykk.
.

Foto: Johanne Lunga
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etterstrebes det å bruke materialer
og bygningsdeler som er mest
mulig lik de originale. Edholm tok
på seg arbeidet mot å få gratis tomt
og kr. 350.000,- fra kommunen.

Tilstand før restaurering
i 1999 utarbeidet Norconsult  en
tilstandsrapport for huset før

flytting. Der står det «Bygget later
generelt til å være i veldig dårlig
forfatning». Det var sprekker i
grunnmuren, lekkasje fra tak, og
råteskader på både panel, tømmer-
stokker og taktro.Vinduene var
stort sett i god forfatning, men den
gamle inngangsdøra var desverre
kastet og byttet ut med en dør av
nyere type.

Bislaget måtte fjernes før
flyttingen for at man skulle få
plass til å flytte huset. I utgangs-
punktet ønsket byantikvaren at
bislaget skulle bygges opp igjen,
siden det var en svært gammel del
av huset. Bislaget var imidlertid i
dårlig stand, og  kravet ble frafalt,

Storgata 137 B
Tidligere eier: Ulf Edholm. Eier i dag: Firmaet Tromsø Byggteam as

da man i tillegg fikk en bedre
disponering av tomta uten bislaget.

Flytting
Huset ble jekket opp, og det ble
lagt en stålramme under huset for å
sikre det under flyttingen. Kledning
og takstein ble plukket av huset.
Begge pipene ble revet, og gulvet i
1.etg. ble fjernet. Sanitærutstyr,
ovner m.m. ble fjernet for at huset
skulle være lett under flyttingen. I
alt veide huset 35 tonn. Fyttingen
kostet kr 50.000,- og ble utført av
Betongtransport as.

Tak
Huset fikk ny taktro. Taket ble
isolert og fikk 10 cm. lufting. Den
gamle taksteinen ble sortert. Det
var ikke nok gammel takstein til å
tekke hele huset. Eieren valgte
derfor å legge den gamle, patinerte
teglsteinen på takflata mot gata,
fordi huset er mest synlig fra
denne siden. På takflaten inn mot
gården ble det lagt ny teglstein.

Vinduer
Byantikvaren krevde at noen av de
gamle vinduene skulle beholdes,
og at nye vindu skulle lages som
kopier av disse. De gamle vinduene
ble satt inn i 1.etg. mot gata, og ble
supplert innvendig med innslående
varevinduer. Dette er en god
løsning i forhold til varme og støy,
men man kan ikke sette noe i
vindusposten, da vindusflaten står
plant med veggen.

Ulf Larsen i Bardu, som
har spesialisert seg innen vindus-
restaurering, fikk i oppdrag å
restaurere de gamle vinduene. Han
valgte de beste rammene, karmene
og glassene, og rekonstruere to
vindu. De gamle hengslene var
rustne og ble pusset opp. Larsen
forteller at han først legger dem i
smia slik at de blir rødglødende, så

Huset ble reist på Tronjord, Kvaløya,
på midten av 1800-tallet, men ble
flyttet til byen i 1913. I 1999 var
adressen Fridtjof Nansensplass 13.

På 1990-tallet ble det
utarbeidet ny reguleringsplan for
området, da man ønsket å lokalisere
det nye tinghuset ved Fritjof
Nansensplass.

I den forbindelse gikk Troms
fylkeskommune som verne-
myndighet inn for at huset skulle
bevares på stedet. Løsningen på
tomtekonflikten ble et kompromiss
der man valgte å bevare huset ved
flytting til en kommunal tomt i
Storgata. Tomta var ubebygd, siden
den opprinnelig var tenkt som for-
lengelse av Seminargata mot øst.

I 1999 overtok Ulf Edholm
huset etter å ha deltatt i budrunde
for flytting og antikvarisk istand-
setting. Denne typen istandsetting
innebærer at originale elementer i
størst mulig grad tas vare på,
restaureres og brukes i bygningen.
I den grad man må skifte materiale

I vintermørket skiftet huset adresse fra Fritjof Nansens plass 13 til Storgata 137.
Foto: Britt M. Hagerup

Foto, motstående side: Johanne Lunga: Storgata 137 B har blitt fondmotiv i avslutningen av Seminargata.
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børstes de med stålbørste. Etterpå
varmes de på nytt, og legges i lin-
olje til de er avkjølt. Larsen mener
at dette gir et godt resultat, og
hengslene ser helt nye ut. Siden
males hengslene med oljemaling,
og vedlikeholdes med vinduet.

Jon Godal som arbeider
for håndverkerregisteret på
Maihaugen forteller at den danske
riksantikvaren legger stor vekt på
at man skal prøve å bruke samme
teknikk og jernkvalitet i hengsler
på vinduer i fredede bygg. Godal
sier kvalitetsforskjellen mellom
håndsmidde og maskinproduserte
hengsler er stor. Når jernet blir
bearbeidet for hånd blir det mer
holdbart. Når man driller inn hull i
utstansede hengsler blir disse
stående som åpne sår som ruster.
Hullene bør dores ut for å oppnå
god kvalitet.

De nye vinduene er laget
av Bykle vindu. På loftet ble det
brukt en variant der midtposten

fjernes med et enkelt grep, slik at
vinduet fungerer som rømningsvei.
Vindusomrammingene er laget av
Jørgensen snekkervare i Tromsø.

Ytterdør
Byantikvaren mente det var viktig
å finne en dør som passet til den

tida huset ble bygd. Edholm hadde
flaks. Han fikk dør fra et gammelt
hus i Vestregata som måtte rives på
grunn av omfattende brannskade.
Dette var en tobladsdør med
tidsriktig utseende, som passet fint
inn. Tradisjonelt monteres slike
dører innslående. Dørkarmen
danner da en liten nisje som gjør at
atkomsten markeres på en
innbydende måte. I dette tilfellet
har eieren valgt å montere
dørbladene utslående. Dette kan
være praktisk i forhold til snø og
vann, men inngangspartiet får et
flatere inntrykk.

Ulf Larsen restaurerte døra
også. Edholm betalte kr. 35.000,-
for restaureringen av døra og de to
vinduene.

Trapp
Trappen foran ytterdøren er murt
opp etter modell av den opp-
rinnelige trappen på huset. Det
gamle rekkverket ble tatt vare på

og reparert, og manglende deler
ble erstattet av Skjalg Andreassen.
Edholm ble fortalt at det sto et
liknende glelender i Elverhøy kirke.

Tømmer og panel
Edholm sier at tømmeret på huset
var stort sett i bra forfatning.

Før flyttingen hadde huset ulike
typer panel på de forskjellige
veggene. Dette skyldes fasadene
har vært fornyet på ulike tidspunkt.
Eier ønsket etter flyttingen å ha
samme panel på alle veggene.

Mye av det originale
panelet var for dårlig til å kunne
brukes om igjen. I samarbeid med
byantikvaren ble huseier enig om å
ta vare på litt av det gamle panelet.
Det ble laget nytt panel etter mal
fra det høvlede staffpanelet som
stod på fasaden mot gata. Deler av
det originale panelet er bevart
under vinduene i gatefasaden. Det
ble laget kopi av det gamle panelet
hos Jørgensen snekkervare i
Tromsø.

Panelet er høvla, så
Edholm grunnet med Visir før han
behandlet med oljedekkbeis.
Edholm tok med biter av panel og
vindusomramming til Spektrum,
og fikk analysert fargene og laget
dekkbeis med samme fargekode
som originalmalingen.

Isolasjon
Innvendig er det isolert med 5 cm.
Utvendig er det isolert i snitt 15
cm, med litt variasjon for å rette
opp skeivheter. Hvis det er
nødvendig å etterisolere, ønsker
man å begrense isoleringen enten
til utvendig eller innvendig
isolering, slik at noe av de
originale flatene kan beholdes.
I dette tilfellet ligger huset i en
sterkt trafikkert gate, og man har
derfor valgt å isolere på begge
sidene med tanke på å skape en
best mulig støyreduksjon.

Grunnmur
Grunnmuren er ny. Muren ble lagt
innenfor vegglivet med tanke på at
man skulle forblende med
naturstein og pusse denne, slik at
muren fikk tilnærmet samme
utseende som opprinnelig.

Interiør
Innvendig er hele 1. etg. ny - både
gulv, vegger og tak. Gulvet ble

De gamle vinduene har fine detaljer som
de handlagde hengslene.

Foto: Johanne Sognnæs

De nye vinduene er laget som kopier, men
identifiseres av nye hengsler og materialer.

Foto: Johanne Sognnæs
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jekket opp, da det var mye
skeivheter i huset. I 2. og 3.etg. ble
gulvbordene beholdt. Huset skulle
horisontaldeles i to separate
leiligheter, så eieren la trinnlyd-
plater og parkett eller andre nye
golvbord oppå alle gulvene. I
tillegg fikk han montert lydhimling
mellom 1. og 2. etasje.

Ingen av dørene innvendig
ble bevart, da disse ikke var
originale. Edholm kjøpte standard
innerdører fra Bjerke snekkerisalg
i Tromsdalen.

Takhøyde og innvendige
trapper tilfredsstiller ikke dagens
krav, men ble godkjent siden det
dreide seg om gjenbruk av huset
og bygget var regulert til bevaring.

I 1.etg. ble gulvet senket
for å oppnå litt mer takhøyde.

Det ble brukt faspanel på
baderom (Geyfus), men Edholm
sier at han i ettertid ikke er fornøyd
med denne løsningen. Han synes
det har blitt mye bevegelse i
bordene på grunn av fukt. Skulle
han gjort det på nytt ville han ha
flislagt hele badet.

I 2.etg var det en del bord
mellom bjelkene som Edholm
hadde tenkt å ta vare på. Det viste
seg imidlertid at disse var råtne.
Han oppfordrer andre til å sjekke
ordentlig hvilken forfatning det
man ønsker å bevare er i. Da
Edholm startet restaureringsjobben
var det svært mye støv og skitt i
vegger og tak. Arbeidet ville
kanskje blitt lettere hvis huset først
hadde blitt spylt med vann fra loft
til kjeller.

Fornyelser i bakgården
Ulf Edholm kjøpte huset fordi han
allerede eide eiendommen på
motsatt side av kvartalet
(Skippergata 46) .I forbindelse
med overtakelsen fikk han
tillatelse til å bygge i bakgården til
Storgata 137. To bygg i moderne
stil er oppført. På det gamle huset
er det ført opp helt moderne
balkonger som er i samme stil som
byggene i bakgården.

Balkongene er tegnet av arkitekt
Kjerstin Uhre. Edholm sier han
først hadde tenkt å bygge noen
balkonger som var i gammel stil,
men at han nå er svært fornøyd

med de moderne balkongene som i
sitt uttrykk representerer tiden de
er bygget i, og viser at dette er en
ny tilføyelse. Den gamle hustypen
Storgata 137 representerer, har
tradisjonelt ikke hatt balkonger,
men denne moderne tilføyelsen
skaper en god forbindelse med
nabohusene.

Generelle kommentarer
Edholm mener det har gått greit å
sette i stand huset, men at det var
svært arbeidskrevende og kostbart.
Han har nå solgt Storgata 137 B,
men framholder at det var
nybyggene i bakgården som gav
prosjektet økonomisk gevinst.
Edholm sier det gikk fint å
samarbeide med byantikvaren om
istandsettingen av huset. Han syns
det var greit å forholde seg til
kravene om å ta vare på enkelte
bygningselementer, siden han på
forhånd visste at det ville komme

krav om dette på grunn av husets
vernestatus.

Edholm sier han hadde
forventet å få økonomisk støtte fra
kommunen eller fylkeskommunen

til de delene av restaurerings-
arbeidet som var svært
kostnadskrevende, for eksempel å
sette i stand ytterdør og gamle
vinduer, fordi dette var i
myndighetenes interesse, og ikke
hans egen. Han er likevel veldig
fornøyd med resultatet slik huset
ble til slutt.

Forhandlere
• Restaurering av vinduer og

dører: Ulf Larsen, Bardu.
• Betongtransport as, Tromsø.
• Rørleggermester

Reidar Skagseth,Tromsø.
• Elstad Maskin as, Tromsø.
• Tromsø Bygg Team as,

ved Kristian Larsen.
• Spectrum Farge og Interiør as,

Tromsø.
• Bjerke Snekkerisalg as, Tromsø.
• Karlsens Elektro as,

Tromsdalen.
• Tromsø Lås Service as.

De nybygde verandaene i bakgården har nabobyggets moderne uttrykk.

Foto: Johanne Lunga
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Storgata 14 ble bygget på tomta der
det står i dag i 1877. Området ble
da kalt Stranden. Nr.14 ble bygd
som et lite trehus med grunnflate
på 37 m2, og fungerte som hjem for
bryggeriarbeider Anders Børseth
og hans familie. I 1905 ble det
åpnet kolonial i 1.etg.

I Storgata 16 stod det før
en liten 1.etg. bygning som ble revet
da nåværende bygning ble oppført
i 1902. I 1904 søkte eieren av nr. 14
om å få forhøye nr. 16, men dette
var året for den store bybrannen i
Ålesund, og murtvangsloven ble
banket gjennom i ekspressfart. Han
fikk dermed ikke tillatelse til å
bygge på det lille trehuset. På
1920-tallet ble saltaket i nr. 14

erstattet med mansardtak slik at
eierne kunne utnytte loftet bedre.

I en byggesak fra 90-tallet
ble disse byggene betegnet som
den siste boligslummen i Tromsø,
og utbygger ønsket å rive byggene

for å reise nye bygg på tomtene.
Daglig leder i Total Renovering,
Bård Sverdrup, så potensialet i
husene, og mente et nybygg i
bakgården kunne styrke prosjektet
økonomisk.

Tilstand før restaurering
I Storgata 14 var det en del råte i
kjelleren. Total Renovering la
derfor nytt bjelkelag mot kjelleren,
og forsterket underetasjen.
Tilbygget til Storgata 14 inneholdt
wc og entré i begge etasjer, men
det var i dårlig forfatning.

Manglende vedlikehold
var hovedårsaken til at byggene
ble oppfattet som boligslum.
Utover råte i kjelleren på Storgata

14 og noe råte i plank på nr. 16 var
det lite skader på byggene.

Analyse
En analyse av husenes tilstand
avdekket at de var modernisert på

ulike måter. Utfra denne analysen
valgte Total Renovering å utføre
restaureringsarbeidet på to måter.

Storgata 16 hadde blitt
modernisert på 1970-tallet. Både
vinduer og panel hadde lav kvalitet,
så det var lite å ta vare på utvendig.
På baksiden fantes det imidlertid
en vegg med originalt panel, vindu
og vindusomramming, dermed
kunne man kopiere dette.

Storgata 14 hadde eldre
panel og vindusomramminger med
håndverksmessige kvaliteter,
sannsynligvis fra ombyggingen på
1920-tallet, dermed gikk man inn
for å bevare mest mulig utvendig.

Tak
Skiferen i nr 14. ble tatt av taket.
Her ble det lektet ut for god
lufting, og ny papp ble lagt på.
Siden ble de gamle steinene lagt på
igjen og skrudd fast. Taket har fått
litt tilleggsisolasjon innvendig.

Storgata 16 hadde eternitt-
plater (asbest) på taket. Disse
platene ble demontert og fjernet.
Gammel firkantskifer som tidligere
var demontert fra Hotell Nord i
Parkgata ble lagt opp på takflaten
mot Storgata. Taket ble lektet
innvendig og fikk 30 cm. isolasjon.

På begge husene ble alt av
beslag (takrenne, pipe, snøfangere
osv.) skiftet til galvanisert materiale.
Pipene ble rehabilitert med
innsatsrør, slik at man kunne sette
ovner inn i husene. I tillegg fikk
Total Renovering montert nye
pipehatter i galvanisert materiale.

Loftet i nr. 14
Loftet på nummer 14 var lukket,
og det fantes ingen dører opp dit.
Et vindu på loftet var også kledd
igjen. Da taket ble skiftet viste det
seg at det tidligere hadde bodd folk
her, og det sto gamle møbler der
oppe. Loftet er fortsatt lukket, da

Storgata 14 og 16
Tidligere eier: Total Renovering as

Kilde:

Vinteridyll i 2007 - en gang var disse husene betraktet som boligslum.
Foto: Johanne Lunga

Foto, motstående side: Johanne Sognnæs: Storgata 14 under renoveringen.
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en stor mengde sot begrenser
bruksverdien, men Total Renovering
har vært inne og isolert mot annen
etasje, og satt inn nytt vindu der
det tidligere sto et loftsvindu.

Vinduer
Total Renovering fulgte
Byantikvarens ønske om at enkelte
elementer av fasaden skulle bevares
slik den hadde vært. I Storgata 14
er de originale vinduene beholdt i
1.etg. mot gata. I 2. etg. var det
problem med ising fra taket, så her
kom man fram til at den beste
løsningen var å få kopiert vinduer
som var 10 cm. lavere slik at man
fikk plass til isolasjon over
vinduene. Til de øvrige vindus-
åpningene ble det kjøpt koblede
Rørosvinduer.

I Storgata 16 hadde det vært en
større modernisering, så her ble det
satt inn nye vinduer i gammel stil,
og det ble i tillegg lagt inn et nytt
takvindu for å øke bokvaliteten i
toppleiligheten.

Dører
I nr.14 fant man en del gamle dører
med originale dørklinker. Disse ble

pusset opp og gjenbrukt i huset.
Den gamle ytterdøra fra nr.14 var
for dårlig isolert til å kunne brukes
i nr.14. Den ble derfor flyttet til
nr.16 som hadde vindfang, og
således lavere krav til isolasjon.

I nr.16 fantes de originale
innerdørene, hvor av noen var to-
fløyede. Disse dørene ble restaurert.
For å få nok dører måtte man kjøpe
noen nye, heltre fyllingsdører med
profil som ble malt.

Panel
Nr.14 var trekkfullt da Total
Renovering overtok. På Storgata
14 ble panelet i 1.etg. utvendig tatt
vekk på gavlveggen mot nord, og
det ble lagt på papp, lekter og
kledning for å muliggjøre en mer
spennende løsning innvendig.

Isolasjon
På Storgata 14 ble det ellers lagt
forhudningspapp, lekter og 5 cm
isolasjon på innsiden. I Storgata 16
ble det isolert 10-15 cm utvendig,
og 5 cm innvendig.

Interiør
I Storgata 14 ble det lagt gips på
innvendige vegger, da det ikke var

mye å ta vare på. På nordveggen i
1.etg. ble innvendig kledning revet
vekk, slik at tømmerveggen i dag
står synlig. I alt det nye interiøret
bærer denne nakne tømmerveggen
vitne om husets alder.

Det var vanskelig å
demontere listverket, og siden mye
av dette var skadet, valgte man i
stedet å få laget nye kopier.
I nr. 16 ble det også laget kopier av
det gamle listverket.

Det ble laget nye bad og
nye kjøkken i begge bygningene.
Alle vegger ble lektet, rettet opp
og isolert. El-anlegget ble skjult og
sanitæranlegget ble lagt rør-i-rør.

Eksteriør:
Byantivaren utførte en
fargeundersøkelse på husene.
Fargevalgene ble basert på disse
funnene, men ble noe modifisert
for å få fram spesielle kvaliteter
ved bygningene. Storgata 14 ble
malt i lys grågrønne vegger med
hvite vindusrammer og gerikter.
Til all behandling på Storgata 14
ble det brukt linoljegrunning og
oljemaling til de to neste strøkene.

Vindusrammer og gerikter
på Storgata 16 ble malt grønt med
lys rødlig kledning. Her ble det
brukt oljegrunning og oljemaling
på kledningen.

Gulv og himlinger
I Storgata 14 ble etasjeskillet
mellom kjeller og 1.etg. revet og
bygd opp på nytt med isolasjon,
vindtetting og tregulv. Etasjeskillet
mellom 1.etg. og 2.etg. ble delvis
revet ved at gulv og isolasjon ble
fjernet, og nye 6’’ bjelker ble
montert inn. Også her ble det lagt
tregulv. Himlingen i 1.etg. besto av
håndhøvlet panel som ble bevart
og malt opp. I himlingen i 2.etg.
ble det lagt nye bjelker, isolasjon,
fuktsperre og gipsplater.

Alle etasjeskiller i Storgata
16 ble revet og nye bygd opp med
8’’ bjelker, isolasjon, spaltegulv,
trinnlydplater, sponplater og
Merbau parkett. I underkant ble

Foto: Johanne Lunga

Fargen i nr.14 går elegant sammen med det galvaniserte materialet i beslagene.
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det lagt lydbøyler, lekter og dobbel
gips som ble sparklet og malt
(lydhimling).

Nybygg
I bakgården sto det et tilbygg til
Storgata 14 som var i svært dårlig
stand. Dette ble revet og erstattet
med et nytt tilbygg med bad og
entréer for de nye leilighetene. Det
nye tilbygget fikk i likhet med
hovedbygget skiferstein på taket.
På de originale tegningene var det
tegnet inn et tak over inngangen til
1.etg. Dette taket ble bygget.

Bakenfor begge byggene
har Total Renovering reist en ny
murgård som har seks 2-roms
leiligheter. Eieren mener det var
nødvendig å bygge i bakgården for
å finansiere restaureringen av de
gamle bygningene.

Hele utearealet i bakgården
er opparbeidet med belegningsstein.
Total Renovering la ned varme-
kabler både på gårdsplassen og i
fortauet. Varmekablene er tilkoblet
en snøsensor slik at beboerne ikke
trenger å tenke på snømåking.

Massene i bakgården ble
skiftet ut omtrent 1 meter ned i
grunnen da den bestod av mye leire
og generelt ustabile masser.

Det er lagt nytt vann og
avløp fra Storgata og inn til nr.14,
nr.16 og murboligen. I tillegg er
det lagt ny drenering i bakgården.

Storgata 14 og 16 i dag:
Eiendommene er føyd sammen til
ett gårds- og bruksnummer,
seksjonert og solgt som 11 selveier-
leiligheter i Sameiet Storgata 14/16.
Hver husstand eier sin egen leilighet
og har omlag kr 300,- i månedlige
fellesutgifter til forsikring,
renovasjon og lignende.

I kjellerne i Storgata 14 og
16 er det innredet sportsboder til
de 11 leilighetene. 1.etg. i Storgata
14 er bruksendret til kontor.

Generelle kommentarer
Byggmester Thomas Kristoffersen
i Total Renovering (ansvarlig for

prosjektet) sier han ønsket å ta
vare på mest mulig, men at man
må gjøre noen justeringer for at
husene skal få moderne standard,
spesielt gjelder dette når man
ønsker å videreselge et hus. Skal

man bo der selv kan man kanskje
inngå flere kompromisser.
Kristoffersen sier mange river til
tømmeret på innerveggene slik at
man fjerner alle spor av historien.
Selv legger han heller nytt utenpå
det gamle slik at sporene evt. kan
få stå i fred.

Han merker at håndverket i
gamle hus har bedre kvalitet, og
gjennom restaureringsarbeid håper
han å lære noe han også kan bruke
i nybygg.

Kristoffersen anbefaler
alle som skal i gang med lignende
prosjekter at de bruker god tid på
planlegging, helst i samarbeid med
antikvariske myndigheter og
fortidsminneforening.Kristoffersen
berømmer innsatsen til byantikvar
Johanne Sognnæs.Uten hennes
innsats ville ikke Storgata 14/16
blitt slik den fremstår i dag.

Forhandlere
• Håndverk: Total Renovering as

(tømrer, maler, murer,
prosjektledelse).

• Vinduer Storgata 14:
Røros Bruk as.

• Vinduer Storgata 16 og ytterdør
i Storgata 14: Trenor as.

• Kopi av kledning Storgata 16:
Vikan Trelast as, Namsos.

• Kopiering av utvendige detaljer
og listverk Storgata 14/16:
Tromsø Snekkerservice as.

• Kjøkken:
Nova Interiør as, Tromsø.

• Parkett Storgata 16:
Forbo Flooring as, Asker.

• Elektriker: Karlsens Elektro as,
Tromsø.

• Rørlegger: Rørleggermester
Reidar Skagseth as, Tromsø.

• Byggevarer: Neumann Bygg as,
Tromsø.

• Maling (utvendig og innvendig):
Beckers.

Den vakre ytterdøra i nummer 16 stod
opprinnelig i nummer 14.

Foto: Johanne Lunga Foto: Johanne Lunga

I dag rommer Storgata 16 flere boenheter.
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Reinen var i gamle dager en del av
eiendommen Storsteinnes. Denne
eiendommen strakte seg fra
Tromsdalselva i nord til Reinelva i
sør. I 1846 ble husmannsplassene
Hungeren og Renen skilt ut fra
hovedbruket Storsteinnes, og
etablert som egne gårdsbruk. I
1854 overtok Lars Hagerup
Johannessen Renen, og siden den
gang har gården vært i familien.

Man antok at huset var satt opp en
gang mellom 1854 og 1856, men
da Hagerup startet restaurerings-
arbeidet, fant de at tømmerboligen
ikke har vært påbygd, men er laftet
etter nåværende mål. Det kan
tenkes at huset har vært flyttet, og
altså er enda eldre.
I 1895 ble Hjorten og Roligheten
skilt ut fra Renen og tre brødre
drev hver sin gård.

Gårdsnavnet skal angivelig ha blitt
endret fra Renen til Reinen fordi
familiens post ofte havnet på
Apoteket Renen i byen.

I 1995 kjøpte Lars og Britt
Hagerup det gamle våningshuset
på Reinen, de er nå 5.generasjon
Hagerup som bor der.

Da Lars og Britt Hagerup
overtok hadde huset fått verne-
status. Hustypen på Reinen kalles
midtgangshus eller nordlandshus.
Denne hustypen har gang og
kjøkken i midten, og en stue og
kammers på hver side.

Våningshuset er bygd i
senempire som var vanlig i tiden
1835 til 1870.

Tilstand før restaurering
Det første de nye eierne gjorde var
å drenere rundt det gamle huset.
De jekket opp det sørøstlige
hjørnet for å rette opp den gamle
muren, og skiftet ut syllstokken
som var råteskadet. For øvrig var
tømmervegger og taktro i god
stand.

Tak
Det lå ruteskifer direkte på taket
fra gammelt av. Skiferen ble
plukket ned ved hjelp av en kasse
som ble firt ned på treskinner. Lars
og Britt fikk hentet noe mer stein
fra Vannøya, og noe fra byen. Alle
steinene ble pusset og skrapt rene
for mose og lav. Steinene ble
sortert i opptil fem forskjellige
tykkelser, for å gi et pent og
holdbart tak. Steinen er 34x34 cm,
unntatt på vestsiden av det gamle
taket, der er skiferen 28x28 cm.
Huseieren skar av omtrent 200
steiner til den minste dimensjonen
for å få nok steiner til hele
vestsiden.

Nor-Tre as la papp og
36x48 mm lekter til sløyfer- og
steinlekter. Dette skulle gi en god

Reinen gård
Adresse: Solstrandveien 109.  Eiere: Lars og Britt Hagerup

Foto: Per EliassenReinen gård anno1960 (utsnitt av originalfoto).

Foto: Lars HagerupDet gamle våningshuset på Reinen gård anno1996.

Foto, motstående side: Lisa Hoen: Reinen gård med Tromsø sentrum i bakgrunnen.
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utlufting mellom skifersteinen og
undertaket. Den tykkeste steinen
ble lagt nærmest takrenna, og den
tynneste oppe ved mønet. Normalt
spikres steinen med skiferspiker,
(lange pappspiker), men Hagerup
skrudde fast hver stein med to
skuer i rustfritt stål. 5000 syrefaste
skruer A-4, dim.5x50 mm ble kjøpt
inn på Tromsø Jernvarehandel, og
alt har gått med. Det er lagt omlag
2500 skiferheller på taket, et

arbeid eieren sier han ikke forsto
omfanget av før han gikk i gang.

Vinduer
De originale vinduene var skiftet
ut på 50-tallet og erstattet med to
og tre fags koblede funkisvinduer.
Eierne fikk laget nye vinduer, lik
de originale i empirestil, ved et
snekkerverksted på Smøla. De nye
vinduene er koblede to-rams
vinduer med tre ruter i hver ytre
ramme og hele isolerglassruter

i indre ramme. Dette gir god
varme- og lydisolasjon.

Dører
De gamle fyllingsdørene i 1. etg.
var kastet og skiftet ut med glatte,
finerte dører. Hagerup fikk kjøpe 8
brukte fyllingsdører fra et gammelt
hus på Bjerkaker. Dørene var i
sveitserstil med liggende fylling
øverst og nederst, og to stående
fyllinger på midten. Hengslene,
låsekassene og messinghåndtakene
ble pusset opp og reparert.

Den tofløyede døra til sør-
stua kommer fra en gammel gård i
Skippergata. Dørbladene måtte
kuttes 20 cm. for å passe inn på
Reinen hvor det er lav takhøyde
(230 cm). Oddvar Haugland  kuttet
til dørbladene og lagde karmen.

Dørene på loftet er typiske
empiredører med tre like store
fyllinger. Her ble de gamle dørene
beholdt. Dørene var modernisert
med hele plater på begge sidene, så
de måtte restaureres.

Ytterdøra er spesiallaget
etter tegninger og mål fra empire-
epoken. Arbeidet ble uført av en
leverandør til Karlsen Trelast as.
Denne døra er tofløyd med tre
speil (fyllinger) i hvert dørblad og
et vindusfelt over.

Panel
Da panelet på ytterveggene ble
revet av, fant man rester av et eldre
panel. Det var et stående, høvlet og
pløyd staffpanel (perlepanel) med
varierende bredde. Eierne fikk
laget kopi av panelet i gran, levert
av Karlsen Trelast as.

Isolasjon
Det utvendige panelet ble fjernet
slik at man kom helt inn på
tømmerveggene. Nor-Tre as lektet
ut og rettet opp utvendige vegger,
la inn isolasjon og satte på ny
utvendig kledning.

Isolering fra utsiden gir
god vindtetting, men det er viktig
at isolasjonen ikke bygger for mye,
slik at takutstikket blir for snaut.

 Det ble lektret og isolert 5-10 cm
utenpå tømmeret. Deretter ble det
lagt på vindtettplater, papp og til
slutt utvendig stående panel.

I gulvet på sørstua og en
del av nordstua er det lagt 20 cm.
Rockwool isolasjon. På loftet ble
all kledning i tak og vegger revet,
og tak og vegger ble isolert fra
innsiden. Innvendig isolering av
tak og vegger gjør det mulig å
beholde husets opprinnelige
takform, og man får god kontroll
over varme- og fuktvandring.

På loftet er alle tak isolert
med 20 cm, og alle lettvegger med
5-10 cm. Rockwool.

Nye elementer
I gamle dager var det et bislag på
østsiden av huset.  Da Lars og Britt
Hagerup overtok huset fikk de
arkitekt Kolbjørn Flomstad til å
lage tegninger av huset og et nytt
tilbygg. Tilbygget har samme form
og materialbruk som huset ellers, og
rommer blant annet inngangspartiet.

Den utvendige trappa som
tidligere sto mot sjøsiden i vest var
fjernet. Arkitekt Olav Austlid ved
kulturetaten i Fylkeskommunen
tegnet en ny trapp med stil og
dimensjoner fra empireperioden.

Interiør
Linoleum og tepper ble fjernet. På
kjøkkenet dekket de originale
gulvbordene nesten hele gulvet.
Hagerup supplerte dette med nye
gulvbord i riktig bredde og
tykkelse fra Sør-Mo Træ as.

I nordstua var det et nyere
gulv av smale granbord. Dette er
trolig lagt under moderniseringen
på 50-tallet. Inne på sørstua var det
noe råte under et vindu mot sør, så
der la eierne nytt furugulv.

På loftet var de originale
gulvbordene bevart. De har treets
fasong; bredest i roten, og smalere
mot toppen. Det bredeste bordet er
38 cm. På sørloftet hadde gulvet en
diagonal høydeforskjell på 17 cm,
så der ble det lagt nytt furugulv
oppå det gamle.

Foto: Britt Hagerup

Lars i ferd med å samle stein fra taket i kassen.

Foto: Britt Hagerup

Dørene på kjøkkenet og stua er i sveiterstil.
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I sørstua lå  et gammelt linoleums-
belegg med særpreget farge og
mønster. De beste stykkene ble
bevart og lagt på toalettet i det nye
tilbyggets 2.etg.

Eierne valgte staffpanel
med to ulike bredder som er lagt 3-1
på veggene. Noen av veggene i
stuene og loftsrommene er tapetsert.
Britt og Lars Hagerup valgte å
bruke tapet fra Else Rønnevigs
(Sprossa) kolleksjon «Norsk arv».
Tapetene var tidsriktige kopier, og
ble kjøpt gjennom Tromsø tapet og
linoleumslager.I taket innvendig er
det lagt vekselpanel som er
spesiallaget av Sør-Mo Træ as.

Britt Hagerup har arbeidet
med fargene innvendig. Hun har
valgt farger som oker, bygderød og
gammelrosa i  interiøret. Alt inn-
vendig panel er grunnet og malt
med Jotun oljemaling. Gulvene er
malt med Oxan-gulvmaling eller
lakkert. På badet i 1.etg. er den
gamle tømmerveggen avdekket.
Man ser at dette tømmeret er hånd-
sagd på grunn av det ujevne sage-
mønsteret i tømmeret. Jon Godal

forteller at håndsagd materiale var
vanlig frem til tidlig på 1900-tallet.

Taklister, gulvlister og
gerikter ble frest etter mål og
tegninger hos Sør-Mo Træ as.

Oppvarming
I kjøkkenet sto en hvit emaljert ved-
ovn av merke Drawn, og stua hadde
oljefyrt kamin. Begge er skiftet ut
med gamle støpejernsovner.
Kjøkkenkomfyren har eierne fått,
og den ble sandblåst og smurt inn
med ovnslakk. Til nordstua kjøpte
de en restaurert krone- eller
sylinderovn, type No 11 fra Hamar
Jernstøberi. Ovnen ble formidlet
på en antikkmesse i Tromsdalshallen
via Oslofirmaet Antikke ovner.

Familien bruker hele huset,
og varmer nesten alle rom daglig.
De har automatisk nattsenkning av
ovnstermostatene, og fyrer med
ved i kuldeperioder.

Pipe
Huset hadde ei teglsteinspipe med
innvendig mål ca. 40x40 cm. På
pipa over tak var det montert en

ruvende takhatt i metall. Da den ble
fjernet viste det seg at pussen og
mursteinene var løs, så det var bare
å rive ned til takgjennomføringen.

For å få ei pipe som svarer
til dagens branntekniske krav ble
det satt ned et foringsrør av ildfast
stein som ble støpt fast med løs
Leca blandet  i sementvann.
Murmester Jørn Ridderseth reiste
ny pipe i teglstein over tak. Beslaget
fikk de laget i sink og bly etter  mål
hos blikkenslager H. Mikkelsen.
Dette beslaget monterte huseieren.

Hage
Beboerne har tatt vare på gamle
planter som sto i hagen; blåstengel,
rabarbra, reinfann og lignende.

Forhandlere
• Nor-Tre as, Tromsø.
• Karlsen Trelast as, Tromsdalen.
• Sør-Mo Træ as, Tromsø.
• Antikke ovner, Nesoddtangen.
• Tromsø Jernvarehandel as.
• Blikkenslager H. Mikkelsen as,

Tromsø.
• Tromsø tapet og linoleumslager as

Foto: Johanne LungaLåven er et vakkert element i nærmiljøet.
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Kaldslett og Gammelgård var
opprinnelig en stor gård. Den ble
delt i 1859, og to brødre overtok
hver sin gård. Våningshuset på
Kaldslett og bårstua ble bygd etter
delingen. Bårstua ble senere
integrert i låven, som ble påbygd i
flere etapper; sørenden i 1897,
nordenden i 1918.

Trygve Pedersen var odels-
gutt og drev selv gården frem til i
1957. Gårdsdriften ble avsluttet
dette året, mens man enda brukte
hester som trekkraft. Låven har
dermed unngått bygningsmessige
inngrep som fulgte med de senere
moderniseringene i landbruket.

Opprinnelig hadde de kyr,
hester, sauer og griser på låven.
Låven inneholder også et rom med
bakerovn hvor Pedersens mor
pleide å bake. Dette rommet ble
restaurert før arbeidet med resten
av låven gikk i gang. I dag bor
Pedersens niese i våningshuset,

mens han selv bor i et nyere hus på
eiendommen.

Tilstand før restaurering
På begynnelsen av 90-tallet solgte
Pedersen deler av eiendommen,
men beholdt noe av arealet rundt
tunet. Eiendomssalget ga Pedersen
mulighet til å gjøre en omfattende
restaurering av låven, slik at den
kan stå i minst 100 år til. Pedersen
har vært opptatt av at utbedringen
skulle gjøres i pakt med
opprinnelig byggeskikk. Han har
ingen planer for bruk av låven.

Da restaureringsarbeidet
startet, viste det seg at gulvet og
store deler av tømmerveggen på
østsida var råteskadet.

Grunnmur
Noen av steinene i grunnmuren
hadde ramlet ut. Tørrsteinsmuren
ble gjenreist etter gammel metode
med samme steiner.

Det ligger mye kunnskap om
klima, grunn og stein i bygging av
tørrsteinsmur. Grunnstrukturen er
enkel. Muren er bygd slik at den
hele tida låses, og hver stein må
hvile på 3 punkter for at den skal
ligge støtt. Slike steinmurer må
imidlertid drenere vannet, og Jon
Godal som arbeider for
håndverkerregisteret på Maihaugen
sier at vi i dag ikke har full
forståelse for hvordan slike murer
fungerer i forhold til vann. Vannet
må ledes på en slik måte at man
ikke får oppsamlinger av vann som
kan skade muren hvis det fryser.

Lafting
Hele bygget ble jekket opp, og
veggen på oversiden ble revet.
Deler av de tilstøtende veggene
måtte også tas ned for at en skulle
kunne kneppe i knutene. Det ble
brukt tømmer fra Namsos, da
denne var en av de få sagene som
kunne lage sideskåren tømmer.
Alapnes, som utførte arbeidet, sier
de var fornøyde med  tømmeret de
fikk. Det eneste problemet var at
man ikke kunne frakte veldig lange
tømmerstokker over lengre
strekninger. Det nye tømmeret
måtte derfor være kortere, og
skjøtes på byggeplassen. Det nye
tømmeret ble laftet sammen med
det gamle. De gamle laftehoggene
ble brukt som mal, fordi hver stokk
måtte hogges til individuelt slik at
den passet inn i veggen.

Trygve Pedersen antar at
den gamle låven var bygd av
russetømmer, fordi det var en
utstrakt tømmerhandel med
russerne på den tiden låven ble
reist (pomorhandelen).

Alapnes sier man må plan-
legge i god til når man skal legge
nytt tømmer. Det tar tid å få tak i
godt tømmer, det er ikke bare å
skaffe det på dagen.

Låven på Kaldslett
Adresse: Solstrandveien 146, 9020 Tromsdalen. Eier: Trygve Pedersen

Trygve Pedersen og Jørn Alapnes forteller om restaureringen av låven under befaringen.
Foto: Lisa Hoen

Foto, motstående side: Lisa Hoen: Trygve Pedersen og befaringsdeltakerne foran våningshuset.
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Alapnes forteller at man tidligere
hadde mer kunnskap om tømmeret,
blant annet tok man hensyn til
vokseplass og årstid for felling av
treet. I god tid før felling av treet
ble trærne toppet, og man skar
remser av barken for å få en større
andel kjerneved. En del av de som
driver profesjonelt med lafting har
mye kunnskap om dette.
Alapnes sier det tar tid å lafte og at
tømmeret bestemmer dagen. Ikke
to stokker er like, men man må få

kledde med panel. Nå kan man
risikere at panelet blir stående i
bue hvis tømmeret siger.

 Jon Godal som arbeider
for håndverkerregisteret på
Maihaugen sier at det også er
mulig å montere panelet slik at
spikerslagene kan gli etter
tømmerveggens bevegelser.

Pedersen forklarer at det
alltid har vært panel på østsiden av
huset. Han mener det er fordi
været sliter mest på huset på denne
siden. Været slår mot fjellsiden og
tilbake igjen og snøen blåser ned
fra fjellet. Det har aldri vært
samme slitasje på vestsiden mot
havet, derfor ønsker han å ha
ekstra beskyttelse på østsiden.

Tak
Det har alltid vært torv på taket.
Taket på låven ble reparert i 1982.
Da ble det lagt ny torv med
knotteplast under.

Neveren som ble funnet
under den gamle torva var sydd
sammen med tæger, og Pedersen
mener at det trolig er en russisk
teknikk og at materialet kom til
Tromsdalen gjennom
pomorhandelen.

Pedersen kunne ikke tenke
seg å legge bølgeblikk på taket, da
det ruster etter ei tid. Han sier torv
er penest og også svært holdbart.

Gulv
Gulvet i fjøskassa ble lagt på nytt.
Det ble brukt 2,5” pløyd plank.
Materialet kom fra samme firma
som leverte tømmeret til veggene.

Gulvbordene ble slått
sammen, men ikke festet til
underlaget. Gulvet lå flytende ett
års tid, slik at det fikk tørke uten å
danne sprekker. Deretter ble det
tatt opp og spikret fast.

Vinduer
To av vinduene på oversiden, og
tre på forsiden ble skiftet ut.
Vinduene ble spesiallaget til
fjøsen. De vinduene som sto i
fjøsen før utskiftningen var de

alt til å passe sammen. Det ble
brukt tradisjonelt lafteverktøy
under arbeidet.

Panel
Veggen på oversiden ble kledd
med panel. Alapnes synes det er
penest at man ser tømmerkassen
fra yttersiden, slik det er gjort på
nedre side av fjøsen. Han er også
kritisk til at panelet ble lagt på med
en gang, og mener at tømmeret
burde fått gå seg til i ett år før man

Det nye tømmeret er laftet sammen med det gamle.
Foto: Johanne Sognnæs

Rekkverket på lembrua er en ny tilføyelse. Opprinnelig hadde ikke lembruer rekkverk.

Foto: Lisa Hoen
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gamle vinduene fra våningshuset.
Disse ble kastet under restaureringen.

Lembru
Lembrua var råtten, og ny måtte
lages, men muren fra lembrua var
helt intakt. Det ble også laget et
gelender på lembrua, selv om dette
ikke var der opprinnelig.

Steintrappene
Alle de fine steintrappene på låven
var murt uten at det var brukt
mørtel mellom steinene, (det vil si
som tørrmur). Dette er en
tradisjonell og solid byggemåte, og
alle trappene var intakte. Til tross
for at riksveien tidligere gikk like
forbi låven, hadde trappene stått i
over 100 år uten å ta skade av
trafikken.

Konstruksjon
Før man starter et slikt
restaureringsarbeid er det viktig å
forstå hvordan fjøsen er konstruert,
slik at man har kontroll under rive-
og byggearbeidene. Uten denne

kunnskapen ville arbeidet kunne
medføre fare for både bygningen
og arbeiderne. Jon Godal fortalte
at låven er konstruert etter stavline-
prinsippet. I Nord-Norge var denne
konstruksjonsformen vanlig fra ca.
1850 til ca.1950. Øvre del av lang-
veggen bærer takkonstruksjonen.
Denne består av kraftige sperre-
bukker (en form for takstoler) som
bærer de langsgående åsene.
Taktroa er spikret rett på åsene.
Det er en komplisert sak å feste et
tak til en bygning. Taket skal ikke
bare tåle vekten fra snø og vind,
men også motstå suget fra vinden,
for å hindre at taket løftes av. Både
kledning og taktro må festes slik at
det bidrar til å hindre at taket suges
av. Ettersom kledningen da er en
del av konstruksjonen, er det
veldig viktig at spikerne er i orden
og ikke ruster.

Generelle kommentarer
Alapnes sier at det er spennende å
bevare mest mulig av det gamle
når man restaurerer, og ta

utfordringen med å blande det
gamle og det nye i hverandre.

Forhandlere
• Tømmer: Ole Mørkved as,

Namsos.
• Vinduer: Frekhaug Trevare,

Vestlandet.
• Renovering:

Bredahl & Hansen as
ved Jørn Alapnes.

Stavlinekonstruksjonen slik den er illustrert i Jon Godals og Steinar Modals bok.

Kilde: Jon Godal og Steinar Modal.
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