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Vil skape nytt liv på Bjørnholt. Bernts hund oppdaget
husmannsplassen

 Av Gro Arneberg Thoresen

Pan Boonin og Bernt Sveen har mange ideer for husmannsplassen
Bjørnholt.

Pan Boonin og Bernt Sveen og de to pomeranian hundene Lille My (til høyre) og Aisha stortrives på Bjørnholt. Nå gleder

paret seg til å sette stedet i stand. Planene inneholder også hundepass og gårdsutsalg.

28. juni 2019, kl. 20:00 

- Drømmen er å sette dette stedet i stand. Huset og låven. Og kunne tilby noe til dem som går eller sykler på

tur forbi her.
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Det forteller Bernt Sveen. Nylig fikk han kjøpe husmannsplassen av Enebakk kommune, etter å ha leid her i 15

år.

Gjør avtaler
På låven henger tavlen som forteller at vi er på en historisk plass. Bjørnholt var opprinnelig en husmannsplass

under Vik gård, men ble solgt til Enebakk kommune på 1970-tallet da nye skatteregler kom. Kommunen har

hovedsaklig leid ut.

- Jeg er veldig glad for at jeg har fått kjøpe Bjørnholt og nå kan jeg gjennomføre planene jeg har hatt om å sette

stedet i stand. Det skal utføres på en historisk riktig måte, understreker Sveen, som allerede er i kontakt med

flere aktører på området; Akershus bygningsvernsenter, Kulturminnefondet, Stiftelsen UNI og Norsk kulturarv.

For ham var det kjærlighet ved første blikk på plassen, beliggende et steinkast fra skytebanen på Durud. Møtet

oppsto helt tilfeldig og takket være Bernts arbeid med hunder og trening.

- Jeg bodde på Siggerud og trente mye hund i Østmarka allerede da. Dette var i 2005 og vi var ute og trente

spor da en valp stakk av. Jeg fant den etter tre timer på trappa her. Da var man i ferd med å rydde ut etter siste

leietaker, og hunden satt og slikket i seg en rest i et Kefir-beger. Jeg måtte ta veien ut herfra etter det, for å

finne ut av hvor jeg egentlig var. Etterpå kontaktet jeg kommunen og spurte om å få kjøpe stedet, men har leid

siden.

Et sted for hunder

Smaks- og naturopplevelser: Bernt og Pan lanserer at de har flere ideer til hvordan de vil gi husmannsplassen Bjørnholt,

beliggende et steinkast fra skytebanen på Durud, nytt liv.



Hund er det paret ønsker at skal stå i sentrum når de vil åpne plassen enda mer for alle dem som har dette

som turområde. Bernt er utdannet hundeinstruktør.

- Jeg ønsker å starte et hundesenter med dagspass av hund og tilby kurs i lydighet, søk, spor og redning,

forteller han.

Allerede har han noen oppdrag.

Så fort døra går opp her løper de to viltre pomeranian hundene som også bor her, Aisha og Lille My, ut på

tunet, klare for kos og lek.

- Her sykler og går det folk forbi på tur hver eneste dag, og det er enda flere i helgene. Mange stopper og slår

av en prat. Det synes jeg er hyggelig, og det virker som de synes det er hyggelig også, og barn vil gjerne kose

med hundene, sier Bernt.

Smaks- og naturopplevelser
Entusiasmen fortsetter når han kommer inn på samboerens egenskaper som kokk. Ved siden av

hundesenteret er planen også å drive en liten gårdsbutikk. Pan som er fra Thailand er utdannet agronom og

har jobbet som kokk.

På menyen da står gjerne vårruller eller suppe, og flere typer chili-sauser med ulik styrkegrad, forteller hun.

- Det kan vi tenke oss å selge.

I sørveggen har Pan dessuten startet dyrkingen av salat og jordbær.

- Vi tester ut flere typer jordbær for å se hvilke som trives her, forteller de.

Bernt skal i gang med birøkterkurs og vil gjerne produsere Bjørnholt skogshonning. Det vil etterhvert komme

høner og kyllinger.

Her er det masse sopp, masse bringebær. Mye som kan friste i et lite nisje-utsalg.

- Jeg ser for meg et lite gårdsutsalg med noen varer. Det er en idyll her, med masse turmuligheter rundt det

hele og Forfoten og Børtervann er lett tilgjengelig med sykkel, sier Bernt.

Bjørnholttjern er ikke langt unna, men det er drikkevannskilden. Vikstjern er fiskevann.



Historisk sted
Det sitter mye historie i veggene på Bjørnholt. Noe står det i bygdeboka. På den nevnte tavla som henger her

kan man blant annet lese at Bjørnholt ble bygget tidlig på 1700-tallet og at Hans Olsen var husmann her i 1742.

Stua kan være bygget så tidlig som på 1700-tallet og er senere påbygd og restaurert.

- Enebakk kommune gravde ned septik og bygget på på 1970-tallet, forteller Bernt.

Han har snakket mye både med folk som kjenner stedet og også mange tilfeldig forbipasserende på tur har

hatt historier om Bjørnholt.

Bjørneboes skrivestue
Under krigen var ikke "Gutta på skauen" langt herfra. Før det, er Bernt blitt fortalt, bodde det ni personer inne i

den lille stua.

- De var to voksne og syv barn. Jeg har snakket med en av etterkommerne som fortalte at om somrene sov

barna i høyet på låven, sier han. 

- Jeg har også blitt fortalt av folk fra Enebakk at Jens Bjørneboe hadde dette som skrivestuen sin mens han

bodde i Ekebergdalen.

Selv om Pan og Bernt har gjort det koselig her er det ingen tvil om at Bjørnholt er preget av tidens tann og

fortjener å settes i stand.

Bernt Sveen har bodd på Bjørnholt i 15 år, endelig er han eieren av stedet.



- Hva er det du selv føler her, som du ønsker å at andre også skal oppleve?

- Dette er et paradis. Her fant jeg det jeg hadde lett etter og drømt om i mange år. Jeg ønsker å sette i stand

huset i mest mulig riktig stil, og etter retningslinjer for slike gamle bygninger. Jeg ønsker at folk som går på tur

kan komme innom og også oppleve litt av idyllen på den gamle husmannsplassen. Jeg vil ha noe å selge her,

men poenget skal være at det er koselig for ungene, fastholder han.

- Dette stedet har betydd mye for meg helsemessig også.

- Dette skal bare være en bigesjeft for meg. Jeg er pensjonert, forteller han, og nevner en norsk 90-tallsfilm.

- Store gutter gråter ikke. Husker du den? Jeg kom selv til Tyrili på 80-tallet. Det resulterte i at jeg fikk jobb der,

og jeg var prosjektleder der da filmen om Tyrilistiftelsen ble laget.

Det var Bernt i syv år, før helsen gikk han i mot og han måtte kaste inn håndkleet etter et hjerteinnfarkt i 2001.

- Jeg flyttet etter det fra Oslo til Siggerud, og bodde der i to år før jeg fant dette. Eller Garf fant det, som valpen

het, smiler han.

Bernt Sveen ivaretar helsa på Bjørnholt. Han var i sin tid daglig leder for Stifinneren, en avdeling under Tyrili.



Bjørnholt. Høyre del av bygget er det originale. Delen til venstre er bygget på.




