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Tradisjonshåndverker Meik skal sette i stand Kvernstua

 Av Gro Arneberg Thoresen

Vognskjulet - eller uthuset - og våningshuset og en utedo på Kvernstua
blir nå satt i stand.

Meik Weidner, tradisjonshåndverker og tømrer, på plass på taket på vognskjulet/uthuset på Kvernstua, på oppdrag for
utbygger Obos Block Watne. Takåsene er stokkene på langs her oppe, spesielt for gammel byggestil. Foto: Gro Arneberg
Thoresen

02. desember 2020, kl. 04:00 

I oktober startet Meik Weidner med arbeidene, på oppdrag for Vågtunet-utbygger Obos Block Watne.
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Han er tømrer og tradisjonshåndverker og prosjektet innebærer en tilbakeføring av byggene på den gamle
husmannsplassen i Ytre. Det vil si at alt som kan tas vare på blir gjenbrukt og det som er ødelagt skiftes ut.

Weidner har allerede gått igjennom og vurdert bygningene. I containere og stabler ligger teglstein, takstein og
plank.

- Jeg har fjernet alt som er påsatt i senere tid, og der det er skader vil det bli reparert, forklarer han.

- Har du fått deg noen overraskelser?

- Nei, det ingen overraskelser, nå vet jeg hva som kommer, kan Weidner konkludere.

Blitt �yttet
Våningshuset, også bare kalt stua, er på omlag 70 kvm og består av en opprinnelig svalgang som er bygget inn,
et hovedrom, to siderom og trapp opp til et lavt loft.

Rommet på bygningens nordside er bygget på sist, og her har det vært bad.

Ingenting skal rives og bygget blir i standsatt, slik det har stått de siste årene.

- Hva anslår du alderen på dette bygget til?

- Det er vanskelig å sette en dato for jeg ser at tømmeret innvendig er blitt �yttet hit. Da måtte man nesten ha
målt tømmeret. Bygget har rester etter svalgangshus. De ble bygget på 1700-tallet, men jeg tror dette er fra
1840, sier Weidner.

Inne i stua på Kvernstua, og i den gamle

svalgangen, ser man gammelt tømmer

fra �ere ulike epoker. Til høyre i bildet

ser vi det gamle vaskerommet i stua.

Trappen opp til loftet i midten. Foto: Gro

Arneberg Thoresen



Engelskrødt
Under et av vinduene har tømmer begynt å råtne. Det skal skiftes ut.

- Alt tømmer som er helt bevarer vi, og original panel bevares. Gulv, tak og vinduer skiftes ut. Selv om det
kommer nye vinduer skal de ligne gamle. Og vi etterisolerer, forklarer tradisjonshåndverkeren.

I en vinduskarm står en signatur Weidner har sett gå igjen �ere steder. Her står det at bygningen ble restaurert
i 1956 og et navn som kan leses som Arnt Kristian Kjerviken.

- Utvendig tar vi av all panel, skifter ut det vi må, og setter det på på nytt. Så skal huset males i engelsk rød
linoljemaling. Det er den samme fargen som nå, men det blir nymalt.

LES OGSÅ

Bli likevel ikke satt i stand: – Er minst 10 år for sent ute

Fra 1930-tallet
På vognskjulet er nå all takstein tatt av og Weidner holder på med demontering av takkonstruksjon. Alt i alt er
bygningen i god stand, mener han, og anslår det til å være på rundt 20 kvm.

- Når er huset fra og hva er spesielt med dette bygget?

Utedoen på Kvernstua Foto: Gro

Arneberg Thoresen
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- Det er fra 1930-tallet og det spesielle er at det har bindingsverk. Har kommer jeg til å legge nye takåser oppe,
fordi det også var spesielt for byggestilen, forteller han.

Han mener bygget alt i alt har holdt seg godt, etter forholdene.

- Et tak bygges gjerne for å holde i 50 år, her har det holdt i hundre, sier han.

- En innvendig vegg har kommet senere i dette vognskjulet, og den skal bygges opp igjen. Her lar vi også de
utvendige veggene forbli umalte, sier han.

Jekker opp bygningen
- Dette bygge skal vi jekke opp, så vi kan skjære av den underste delen som det har blitt mye råte i. Etterpå
legger vi et nytt underlag som bygget skal stå på.

Det forteller Frank Pettersen, prosjektleder i Obos Block Watne.

- Nå for tiden bygger vi med taksperrer i takene. Her vil taket bygges i henhold til datidens byggeskikk med
åser, forklarer han.

Da Obos Block Watne startet grunnarbeidene, og med det er i gang med utbyggingen av Vågtunet i oktober,
betød det samtidig starten på planene om å tilbakeføre hele husmannsplassen på Kvernstua.

Frank Pettersen (t.v.) og Meik Weidner foran våningshuset på Kvernstua. Foto: Gro Arneberg Thoresen



Nylig ble det kjent at de mener det er for sent å redde låven på denne måten.

Til utleie
Pettersen mener turveien forbi Kvernstua fortsatt vil være populær når resten av husmannsplassen er satt i
stand.

- Selv med vår utbygging i området, vil dette fortsatt bli en hyggelig turvei forbi det gamle tunet og inn til
marka, sier Pettersen.

- Rommet i midten på stua blir kjøkken, og de to rommene på hver side blir kontorer og møtelokaler som vi
tror vi vil få leid ut til styremøter i sameiene når boligene kommer.

Badet i rommet mot nord blir borte.

- I stedet kommer et toalett med servant i den tidligere svalgangen, forklarer han.

Oppsamlet takstein som kan brukes på ny. Foto: Gro Arneberg Thoresen



Loftsgulvet blir etterisolert, med nytt gulv og selve loftet vil da kunne benyttes som et kaldt lager.

- Her har det vært septik og borevann, men nå legger vi nytt vann og avløp. Det var strøm her, i luftstrekk. Nå
legger vi det i bakken, sier Pettersen.

- Vi har også fjernet en pipe og skal mure opp en ny Leca pipe som pusses i kalk-puss og blir teglforblendet
øverst.

- Er det vanlig i deres prosjekter; å hyre inn tradisjonshåndverkere til gamle bygg?

- Nei, det er det ikke. Da dette ble aktuelt her �kk vi anbefalt Meik, og tok med han.

Signaturen i en av vinduskarmene inne i stua. Foto: Gro Arneberg Thoresen



Lang erfaring
- Når er denne restaureringen ferdig?

- Opprinnelig plan var oktober nesten år, men nå som låven ikke lenger er med er vi ferdige i løpet av våren
eller tidlig sommer, sier Weidner.

Han har drevet Weidner AS siden 2006 og har med en til på jobbene. Han hyres inn av privatpersoner,
kommuner og utbyggere.

Lokalt har han hatt prosjekter på Thorshov gård i Kirkebygda og på stabburet som ble brukt til celler på den
gamle lensmannsgården i Kirkebygda. Han har blant annet jobbet på Sandbekkstua i Rælingen og med en kirke
på Setskog i Aurskog-Høland.

- Jeg har alltid drevet med rehabilitering og �kk etterhvert mye erfaring med eldre hus. Jeg har jobbet med
dette i tilsammen 32 yrkesår, forteller han om bakgrunnen sin.

Bevarer utedo
Det er ytterligere et lite bygg som nå settes i stand på Kvernstua; utedoen.

Den står inntil vognskjulets bakre side.

Inne i en av stuene ser man at det er avdekket råte i veggen under ett av vinduene. Foto: Gro Arneberg Thoresen

Utedoen på Kvernstua Foto: Gro Arneberg Thoresen



Flere saker

- Her kunne to sitte, og det er til og med et lite vindu. Bygget settes i stand, men bare som et bygg hvor man
kan se hvordan de bodde her i gamle dager. Ikke som en do som skal være i bruk, understreker Weidner.

Han har også sjekket grunnforholdene under dette bygget.

- På gamle steder har man det problemet at jorden under et bygg alltid vil løfte seg sakte men sikkert, og det
også påvirker bygningene.

Lik Enebakk Avis på Facebook

Les mer om: Ytre Enebakk Historie Utbygging Vågtunet

4,5 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

Meik og Frank foran vognskjulet. Foto: Gro Arneberg Thoresen

Se kommentarer

https://www.enebakkavis.no/ytre-enebakk
https://www.enebakkavis.no/historie
https://www.enebakkavis.no/utbygging
https://www.enebakkavis.no/v%C3%A5gtunet
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=enebakkavis.no&placement=like_plugin&extra_1=https%3A%2F%2Fwww.enebakkavis.no%2F&extra_2=GB
https://www.enebakkavis.no/ytre-enebakk/biler/etablering/tom-48-apnet-bilhotell-for-klassikere-bare-lidenskap/s/5-12-254942

