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Låven raste og ledningen hang over veien. - Trist, sier leder i
historielaget

 Av Gro Arneberg Thoresen

20. februar 2019, kl. 20:27

Låven på den gamle husmannsplassen Kvernstua har nå rast helt
sammen. Så sent som i desember i fjor kom "Bevarings- og skjøtselsplan
for Kvernstua"

Mange har registrert forfallet som har preget spesielt låven på Kvernstua. Nå har låvan rast.

Det ble i løpet av helgen klart at låven på husmannsplassen Kvernstua i Ytre har rast ytterligere sammen.
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Dermed havnet en ledning som har vært koblet mellom låven og våningshuset tvers over veien gjennom den

gamle husmannsplassen, halvannen meter over veien.

Ble ernet
Låven har stått avstengt i lang tid med gjerde. Det er flere år siden husmannsplassen var bebodd, og det var

ikke strøm i ledningen.

Kvernstua ligger innunder planene for et kommende utbyggingsområde, med Block Watne som utbygger.

Frank Pettersen, prosjektleder i Block Watne, opplyser at de tidlig ble orientert om utviklingen.

- Når det gjelder strømkabelen var den uten strøm, men vi tok likevel straks kontakt med Norgesnett for å få

fjernet kabelen, opplyser han på e-post til Enebakk Avis.

Trist
- Vi har registrert det som skjer og synes det er trist. Vi er lettere oppgitt.

Det sier leder i Enebakk historielag, Marit Busengdal.

- For flere år siden forsøkte historielaget å få låven flyttet, slik at vi kunne få kontroll på den. Vi var i kontakt

med Block Watne, men det gikk ikke, sier hun.

En ledning, uten strøm, hang i noen dager over veien gjennom Kvernstua.



Enebakk historielag har vært på utkikk etter en låve som kan passe på bygdetunet.

- Formelt er det kommunen som eier bygdetunet, så de måtte stått for flyttingen. Den gangen dette var aktuelt

for oss var låven fortsatt inntakt, sier Busengdal.

Det er historielaget som har hengt opp informasjon om den gamle husmannsplassen på en tavle på Kvernstua,

som er SEFRAK-registrert.

- Nå ser vi at det samme skjer her som med Bjerkely. Det står og står til det faller sammen og rives, sier hun.

Anbefalte strakstiltak
En Bevarings- og skjøtselsplan for Kvernstua var klar fra Asplan Viak, på oppdrag for Block Watne, så sent som i

desember 2018.

Her står det blant annet:

- Det er helt nødvendig med strakstiltak for at ikke låven, med stall og fjøs på hver side, skal falle ned i løpet av

vinteren.

Manglende takstein på låven hadde da ført til vedvarende vannlekkasjer og den var derfor i hurtig forfall.

Spesielt midtpartiet på låven var svært skadet som følge av råteskade i tak- og veggkonstruksjon.

Da var allerede taket begynt å rase sammen.

Leder i Enebakk historielag, Marit Busengdal, sier de har registrert det som skjer og at de synes det er trist. Historielaget

står bak informasjonsplakaten som henger ved den gamle husmannsplassen.



I tillegg har trær fått vokse seg store tett inntil ytterveggen.

Det opplyses videre om bevaringsplanene for Kvernstua:

Reguleringsplanen vil medføre at husmannsplassens opprinnelige kulturhistoriske sammenheng vil bli endret,

men innebærer samtidig at tunet og alle bygningene vil bli bevart som de har vært.

Standarden på bygningsmassen skal legge til rette for opphold, aktiviteter og ekstra lagringsplass og gi

muligheter for utleie og i planforslaget legges det opp til at en planlagt barnehage kan ta i bruk

husmannsplassen.

FAKTA:

Kvernstua er en husmannsplass under storgården Vik.

Gården ble trolig ryddet så tidlig som eldre steinalder.

Kvernstua ble bygd som plass allerede på slutten av 1600-tallet.

I følge SEFRAK-registeret er låven fra 1874 og stuebygningen fra 1840-årene.

Bjerklandsveien som går gjennom tunet, og videre innover i marka, er opprinnelig den gamle Enebakkveien

mellom Durudhøgda og Våg og trolig etablert før 1650.

Trolig er Kvernstua den eneste komplette gjenværende husmannsplassen i Ytre Enebakk. Slike steder, med

hele gårdstun der alle bygninger er bevart, er svært sjeldne, også i regional sammenheng.

Sammenbyggingen av låve med stall og fjøs på hver side er typisk for området sør og øst for Oslo.

Kilde: Bevarings- og skjøtselsplan for Kvernstua, Ytre Enebakk.

Adgangen til den falleferdige låven har i lang tid vært sperret med gjerder.



En ledning, uten strøm, hang i noen dager over veien gjennom Kvernstua.



Flere saker

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Lik Enebakk Avis på Facebook

Les mer om: nyheter Ytre Enebakk Historisk bygg og anlegg

Liker 4 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Leder i Enebakk historielag, Marit Busengdal, sier de har registrert det som skjer og at de synes det er trist. Historielaget

står bak informasjonsplakaten som henger ved den gamle husmannsplassen.

Adgangen til den falleferdige låven har i lang tid vært sperret med gjerder.
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