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Innledning
Denne undersøkelsen, analysen og restaureringsforslaget ble bestilt av Rolf Olsen AS i 2013. Undersøkelsen
på stedet ble påbegynt 30 september og i hovedsak avsluttet mandag 9. desember, men komplettert i januar da
også privettilbygget ble undersøkt og dokumentert. Arbeidet er utført av Ragnar Kristensen med bistand fra
Jarle Anfinsen og Einar Nilsson. Hoveddelen av arbeidet er utført av undertegnede. Einar Nilsson har utført
fargetrapper i første etasje i rommene 101,102 og 104. Jarle Anfinsen har bidratt underveis gjennom hele prosessen med sin kunnskap om lokalt kildemateriale og opplysninger om bygningen, kritiske vinklinger, faglig
respons, bistand ved avdekking og demontering av listverk og tilrettelegging for arbeidet. Særlig har dokumentasjonen av personalhistorien til familien Stoltz gitt et uvurderlig bidrag til rammeverket rundt fremstillingen
av interiørutviklingen. Andre ansatte som Jimmy Olsen og Saulius Jonauskis ved Rolf Olsens AS sitt prosjekt på
reperbanen har bistått etter behov. Arkitekt Espen Folgerø ved Opaform har forsynt undersøkelsen med oppmålinger og underlagsmateriale. Prosjektleder Johnny Danielsen har sørget for gode rammevilkår for arbeidet.
Eier Andreas Grimelunds vilje til å få gjennomført en grundig analyse har naturligvis vært grunnpremisset for
undersøkelsen. Takk til oppdragsgiver og alle involverte.
Undersøkelsen har avdekket interiører av spesielt høy kulturhistorisk verdi og ledet til et restaureringsforslag som eksponerer viktige perioder i bygningens utvikling. I tillegg er det lagt frem alternativer som vektlegger
sammenheng mellom flere rom i annen etasje og en mer konsekvent tilbakeføring av Forstuen i første etasje.
Det indikeres også at Drengekammerset kan la seg delvis tilbakeføre. Situasjonen med utgangsdør fra rom 110
lar seg neppe endre (brukerhensyn), men kompromissløsninger som innebærer delvis tilbakeføring for å synliggjøre dette rommets spesielle historie og forhold til industridriften bør være mulig å gjennomføre. Etterhvert
som materialet her er gjennomgått, har Tjenerværelset, Drengekammerset og avlukket ved trappen fremstått
som viktigere og viktigere for forståelsen av bygningen som ramme rundt sosialt- og arbeidsliv. Kjernen i dette er
at Mesterhuset fremviser en sosialhistorisk spennvidde som i utgangspunktet ikke syntes å være til stede synlig.
Hvor langt man skal gå i tilbakeføring er et debattema. Da bygningen ikke skal være et museum - men brukes - vil
tilbakeføringsforslag nødvendigvis måles mot brukerbehovene.
For at skjermversjonen av denne rapporten skal kunne sees på samme måte uavhengig av visningsskjerm må
visningsskjermen være kalibrert med en fargekalibrator, i mitt tilfelle en Spyder. Fargene på illustrasjonene
er lagt inn i dels Indesign og dels Photoshop ved at NCS` egenproduserte plugin for denne programvaren er
benyttet. Det gjengitte fargene er i henhold til NCS` egen standard. Men for seeren vil skjermen som benyttes
og hvorvidt den er kalibrert avgjøre om illustrasjonene sees riktig. Dersom man ikke har tilgang til mekanisk
skjermkalibrator kan denne siden gi nyttige råd: http://epaperpress.com/monitorcal/
Det er på mange av fotografiene her benyttet et fargereferansekort. Kortet kan tjene som målestokk. Målene til
kortet er: 85,5 x 51mm. Hver fargerute måler 11,5 x 11,5mm.
Forutsetninger og omfang
Denne undersøkelsens formål har vært å avdekke og klarlegge Mesterhusets interiørutvikling fra 1808 frem til
moderne tid. Undersøkelsen skal være underlag for å bestemme hvilke historiske perioder bygningens ulike
rom kan tilbakeføres til samt klarlegge hvilke deler av huset som kan egnes til moderne installasjoner med færrest mulig negative følger for opplevelsen av det historiske huset. I utgangspunktet er offentlig bruk og tilrettelegging for almenheten en ramme for vurderingen.
Mengden av historiske lag av betydning viste seg etterhvert å være særdeles stor. I forhold til f.eks lystgården Lønningen av noe høyere alder, er mengden enkeltregistreringer det dobbelte. Det skyldes at Mesterhuset inneholder en usedvanlig stor rikdom av fine interiørelementer fra svært mange perioder. Bygningen har
også vist seg å ha en relativt kompleks utviklingshistorie.
Dokumentasjonarbeidet på stedet er i utgangspunktet preget av en systematikk som skyver innarbeiding av den skriftlige dokumentasjonen noe i bakgrunnen. Teknisk avdekking av fargesjikt og overflater/konstruksjoner krever konsentrasjon om oppgaven. Likevel dannes i forkant og underveis et grovt bilde av den
totale utviklingen. Rammeverket er eierhistorikken og den sosiale konteksten eller bruken. Sluttarbeidet består
i å bringe de enkelte trådene sammen til et helhetsbilde.
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Det er foretatt avdekkinger ved at gerikter er avmontert for innsyn, hulltagninger i lerret, papp og strier. Farge og
tapetlag er avdekket trinn- og lagvis hovedsakelig ved hjelp av kun skalpell og dels løsemiddel. Alle avdekkede
farger er avlest med elektronisk fargemåler i NCS kode og skjemaført med korte beskrivelser. Det er avtegnet
profiler av listverk. En del tapetlag er tatt ned fra veggen i et format som dekker normal mønsterrapport og lagene
adskilt på reperbanens verksted. Disse tapetprøvene vil være utgangspunkt for gjenskaping og trykk av kopier
samt dokumentasjon dels for innramming og utstilling og dels for Gamle Bergens tapetsamling.
En del hjelp har det vært i fotografiene av fargetrappene. Bildene er tatt med et Canon Eos 5d mkIII.
Det har vært anledning til å kontrollere fargenøyaktigheten i dette kameraet og den har vist seg svært god på
bilder i råfilformat. Det har følgelig vært mulig å benytte Photoshop til enkelte avlesinger og ettersjekk. Forutsetningen er naturligvis at fotografiet også viser et fargekontrollkort.
Maling og tapetlag er registrert og beskrevet og farger registrert i NCS kode. De registrerte punktene
er avfotografert. Totalt er det utført oppunder 400 fargetrapper og innføringer på skjemaer. Hver fargetrapp
inneholder fra 2-3 til 16 fargesjiktavlesinger.
Fargeavlesingene har som målsetting å gi et mest mulig komplett bilde av interiørenes utvikling gjennom de forskjellige periodene. Registreringene er et viktig redskap for å forstå og organisere/systematisere
tilføyelser, ombygginger og endringer. Registreringen gir mulighet til å datere og parallellføre utvikling i ulike
rom. Etter avdekking vil farger endre noe – gjerne avta i gulhet og fremstå noe lysere. Det innebærer at en helt
korrekt avlesing bør foretas i ettertid.
Undersøkelsens begrensning
Den foreliggende undersøkelsen er ikke egnet som konkret arbeidsanvisning for utførende maler, men som historikk, veiviser og beslutningsgrunnlag. Rapporten er basis for å forstå bygningens utvikling og for å foreta restaureringsvalg og indikere utførelse. Ved uførelse bør den aktuelle tilbakeføringsperioden gjennomgås og anvises og
utførende bør forholde seg til en antikvarisk ansvarlig som godkjenner resultater i forhold til anvisningen.
Eksempelvis er ådringssjikt ofte skrøpelig og risikoen for at man i en avdekking kun sitter tilbake med
ådringens bunnsjikt er til stede. Fargeavdekkinger som ligger nær opp til kjente bunnfarger for ådring bør slik
sett kryssjekkes ved stikkprøver før endelig utførelse anvises. Dette gjelder særlig vinduer hvor ådringssjikt er
spesielt utsatt for naturlig slitasje og dermed lett mistes i en avdekking. Eksempelvis kan det fortsatt også være
tvil om 1840-tallets dører i annen etasje spesielt i gangen var ådret som i første etasje.
Utførelse av arbeider
Før det skal tilbakeføres i praksis, dvs snekres, blandes maling og utføres må den valgte perioden gjennomgås
på nytt med ny avlesing, eventuelt ytterligere avdekkinger av samme sjikt og sjekk av nylaget maling mot avdekket sjikt.
Det er viktig at arbeider utføres så nær opp til det opprinnelige som mulig. Der det skal males direkte
på lerret, bør det benyttes materialer mest mulig identiske med de opprinnelige. Storstuens vegger bør f.eks
strekkes med linlerret som grunderes og males med linoljemaling. Der det skal tapetseres kan det benyttes
jutestrie og maskinpapir som underlag. Å lime tapetpapir rett på eldre og etterhvert dårlige/ødelagte underlag
vil neppe være heldig. Det er bedre at de eldre sjiktene bevares mest mulig urørt under en nystrukket strie. Det
bør ikke benyttes platekledninger som underlag i de historiske rommene da overflatene da blir for plane og
døde. Strukket strie føyer seg bedre etter underlagets skjevheter og karakter. Gulvmaling er et større problem.
Erfaring viser at moderne vannbasert gulvmaling blir liggende som et sjikt og lett løsner eller ødelegges. Det
bør benyttes tradisjonell alkydbasert gulvmaling som trenger mer ned i underlaget og sitter bedre. Det er mulig å lage svært slitesterke linoljebaserte gulvmalinger med tilsetning av standolje. Det er imidlertid et kapitel
for seg. Ved skraping av løs maling bør negleprinsippet følges. Dvs. der malingen slipper ved et lett press med
neglen, skrapes det. Sår og overganger mellom malingssjikt sparkles helst ikke. Ujevne overflater bidrar til å gi
alderspreg. Alderspreget er en faktor som bør gis betydelig oppmerksomhet ved arbeider.
Før det settes i verk konkrete restaureringsarbeider bør det lages nøyaktige arbeidsbeskrivelser for hvert
rom og maling bør blandes på stedet og farger og utførelse godkjennes av en restaureringsansvarlig som ikke
bør være identisk med utførende håndverker. Dialog er viktig og skaper erkjennelse i restaureringsprosesser.
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UTFORDRENDE BYGNING
Reperbanens Mesterhus er et usedvanlig spennende, krevende og utfordrende hus å undersøke og foreslå restaureringsplan for. De mange usedvanlig fine historiske interiørene det finnes rester etter, sloss med hverandre
om oppmerksomheten. Det er lett å fortape seg i høykvalitets stiluttrykk. Når det er sagt, er det høye kvalitetsnivået også en faktor å ta med i beregningen når det vektes mellom ulike perioder egnet for tilbakeføring.
Kompromiss er også en faktor i denne sammenhengen. En konsekvent restaurering vil innebære en dominoeffekt hvor historiske endringer slår ut i omfattende ombygginger for å tilfredsstille et krav om konsekvens. På
den andre siden vil det å forholde seg til yngste element i et rom medføre at bygningen blir en representant for
alminneligheter uten særlig historisk betydning eller interesse.
Romelementer av helt ordinær art eksisterer i samme kontekst som eksepsjonelle uttrykk for sin tid.
Ofte flere eksepsjonelle uttrykk i samme rom. Uoversiktlig fordi bygningens interiørspor rent umiddelbart
fremstår som et slitent lappeteppe av rester fra ulike epoker. Bak det ytre er det imidlertid en bevart orden og
kunsten blir da å sette sammen de ulike elementene til troverdige helheter innenfor en overordnet ramme.
Det er gitt i utgangspunktet at et hus med så mange utviklingstråder og endringer ikke kan tilbakeføres
enhetlig til en gitt periode. Det må tas stilling rom for rom og her hjelper ikke prinsippet om å velge det siste
tidselementet i hvert rom som utgangspunkt for tilbakeføring. Det ville profilert mye alminnelighet og verdifulle bidrag til kultur- og interiørhistorien ville bli plassert i bakgrunnen. Skal det styres klar av alminneligheter
på den ene siden og tap av viktig historisk dokumentasjon på den andre siden, må det gjøres kompromisser.
Vurderingene og valgene i denne rapporten er basert på en del grunnprinsipper eller forutsetninger slik
de er uttrykt i bl.a. Veneziacharteret. Helt sentralt står respekten for det autentiske og prinsippet om ikke å la
rekonstruksjoner basert på gjetninger fortrenge bevart dokumenterbar historie. Der det er faglig forsvarlig og
ønskelig etterstrebes restaurering av tilliggende rom til samme eller nærliggende perioder. Kan det på sikkert
grunnlag tilbakeføres til noenlunde sammenhengende tidsepoker styrkes det pedagogiske og opplevelsesmessige. På den annen side har eksponering av utvikling over tid verdifulle budskap å formidle. Mao. er det ikke
umiddelbart gitt hvor man ender når undersøkelsen er utført og analysen tar til. En restaurering av et historisk
viktig hus som Mesterhuset bør ha som formål å underbygge fortellingen av de viktige historiene bygningen
bærer på. Slik sett må det treffes valg hvor noen historier defineres som mindre viktige og trer i bakgrunnen.

SOSIAL KONTEKST OG INTERNASJONALT UTSYN
Først og fremst er Mesterhuset uttrykk for en meget kapitalsterk
næring som nøt godt av enhver oppgangstid i skipsfart og handel.
Rep var en grunnforutsetning for skipsfarten. Denne lukrative forretningen gjenspeiler seg i repslagermesteren/eierens egen bolig.
Følgelig er huset i det ytre særdeles staselig og gjennomtenkt med
en sjelden rik detaljering og eleganse. Elegansen er forsåvidt typisk
for bergensk byggetradisjon - fra det små til det store.
Bruken av engelske skyvevinduer understreker innflytelsen
utenfra og samkvemmet med andre nasjoners kultur. I det indre er
huset preget av den samme kombinasjon av rikdom og åpenhet for Dreyers prospekt fra Brødretomten i 1819 (utnye impulser. På den bakgrunnen inneholder bygningen interiør- snitt) viser mesterhusets nordfasade med symelementer av stor sjeldenhet. F.eks. tapeter og malt dekor som det metrisk anlagt vinduer. Muligens kun et vindu i
ellers er bevart svært lite av. Sjeldenhet er også en vurderingsfaktor Den Mindre sal, rom 204.
når det skal vektes.
Forholdet mellom Mesterhusets første og annen etasje gjennom 1800-årenes første halvdel er preget av
at første etasje er skapt for daglig bruk og annen etasje i større grad egnet til representasjon. Antallet påkostede
stuer eller for annen etasjes del, “saler” som branntakstene fra 1808, 1846 og 1856 viser til, kan peke mot en til
tider formell bruk som skiller rommene fra første etasjes Dagligstue, Storstue, kjøkken og kammers.
At det oppføres en tjenertrapp fra første etasjes kjøkken til annen etasjes nyetablerte kjøkken rundt
1840 eller noe tidligere og omtales drengekammers og tjenerværelse i første etasje kan peke mot en ganske
avansert bruk av huset i forhold til festligheter og representasjon. Likeledes fremstår det opprinnelige avluk5

ket ved trappen i første etasje og det lille ”vinduet” i et av trappens opptrinn som viktige
for oppfatningen av det sosiale liv i huset fra
første til tredje kvartal av 1800-årene.
Mesterhuset er forøvrig bygget i et område som fra før av var åsted for byborgeres
iscenesettelse av lystgårdideen. Lystgården som
manifestasjon av soliditet og adekvat kulturell
dannelse på den ene siden og på den andre siden ønsket om rekreasjon og nærhet til naturen
- særlig den kultiverte natur. Det er rimelig å tro
at lystgårdmiljøet kan ha bidratt til å øke prestasjonsevnen innen hjemlig selvrealisering. Det
kan neppe herske tvil om at familien Stoltz var
en del av det bergenske industri/håndverksbor- Foto ca. 1900. Vestfasaden sees med vinduer til kammersene mot nord.
gerskaps øvre sjikt og slik sett konkurrerte med
sine naboer i sosial ferdighet.
SAL ELLER STUE
Man skal ha i mente at vestlandsk tradisjon i eldre tid ofte omtaler første etasje som stueetasje og annen etasje
som salsetasje. I parallelle takster kan det forekomme at rommene i annen etasje karakteriseres som saler i
motsetning til første etasjes stuer - kanskje rett og slett fordi rommene i annen etasje befinner seg i “salsetasjen”.
Så hvor mye skal man legge av bruk og hjemkultur i begrepet sal? “Salen” er ellers før midten av 1800-årene
oppfattet som et formelt anlagt rom, ofte avstengt, åsted for vinterens ball og eller formelle mottagelser. En
nødvendig del av det høyborgerlige liv den gang utelivets tilbud var svært begrenset og enhver selv måtte sørge
for å iscenesette sin sosiale og forretningsmessige status.
Det er tydelig på bakgrunn av interiørene selv at annen etasjes “saler” en periode fra 1815/20 frem til
over midten av 1800-årene har vært ganske prangende utstyrt med svært påkostede tapeter. Gjennom samme
periode har begrepene “Salen”, “liten Sal” og “mindre Sal” holdt seg i hevd. Der første etasjes plan var klarere
oppdelt i ulike dagligfunksjoner med skott mellom avdelingene, har annen etasjes saler tofløyede dører hele
veien og inviterer til selskapelighet og representasjon.
Biografiske kilder gir en viss klarlegging av beboerne ned til begynnelsen av 1800-årene. Byggherren
Christopher Greve Stolz og hustru Alida Dresløv Friele bodde i huset. Hun døde i 1809 og han i 1815. Sønnen
Daniel Stolz og hustru Rebekka von der Lippe Arloug bodde i Sandviksveien 23 og flyttet etter all sannsynlighet
inn i Mesterhuset da han kjøpte reperbanen etter sin fars død i 1815. Rebekka von der Lippe Arloug døde i 1842.
Sønnen Daniel Christopher Stolz giftet seg i 1841 med Birgitte Christine Friis. På det tidspunktet bodde hans
foreldre ikke i Mesterhuset men i 1. rode nr 8. Det er rimelig å anta at det nygifte paret allerede da bodde i Mesterhuset. I 1843 ble reperbanen overdratt til Daniel Christopher Stoltz. I 1865 viser folketellingen at kun Daniel
Christopher Stoltz med hustru Birgitte Christine Friis og barn bodde i huset med sitt tjenerskap. Det synes da å
være ganske klart at Mesterhuset fra 1808 og frem til 1889 så langt det lar seg etterprøve til enhver tid ble bebodd
av en enkelt familie. Mao. er annen etasje ikke innredet som en leilighet for seg selv, men som et supplement til
første etasjes rom. Det ligger da nær å anta at hensikten med innredningen av annen etasje i stor grad var representasjon. Salene i annen etasje får da et meningsinnhold nærmere den klassiske betydningen av begrepet sal.
Annen etasjes gjennomgående midtgang og tre saler utgjør en høyst representativ romsuite velegnet for
festbruk og betjening fra husets bakside via den innvendige tjenertrapp og kjøkken også i annen etasje. Kjøkkenet
i annen etasje kunne også signalisert en oppdeling til to boenheter på et tidlig tidspunkt, men kan like gjerne (og
særlig på bakgrunn av opplysningene om beboerne i huset) også være, eller etterhvert ha gått over til å være, et
anretningskjøkken tilpasset representativ bruk av annen etasje. Sannheten ligger kanskje ofte et sted midt i mellom, med flytende grenser mellom dagligbruk og representativ bruk til ulike tider etter endrede behov, muligheter
og generasjoner som skifter posisjon. En ideal planløsning vil uansett raskt tilpasse seg dagliglivets behov.
Det er bemerkelsesverdig at annen etasjes mest prangende rom (liten sal 201)åpenbart innredes parallelt med at byggherrens sønn Daniel Stolz overtar eiendommen. Samtidig oppgraderes trapperommet, gangen i
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annen etasje og salen (de to siste noe mer moderat). Dvs. det forhold at byggherrens hustru
dør i 1809 etter lengre tids smertefull sykdom
kan å medvirket til at arbeidene i huset stoppet
opp. Innredningene som ble taksert i 1808 har
et litt gammelmodig preg og det som tilføyes
i neste omgang er preget av en annen og mer
moderne smak. Det kan da se ut som sønnen
Daniel Stoltz fullførte sin fars verk og med et
par unntak sørget for at interiørene ble fullført.
Neste runde med fremstående interiøroppgradering foregår i begynnelsen av
1840-årene parallelt med at sistnevntes sønn
Daniel Christopher Stolz overtar driften av eiendommen. Begge viser en utpreget sans for
estetikk. Ikke minst eksponert gjennom engasjementet i nyskapende pianoproduksjon. En
ikke nødvendigvis helt forventet interesse hos
en repslagermester.
Under Jacob Neumann Jansons kortvarige eierskap skjer lite. O.Nilssen & Søn AS
overtar i 1896 og i det påfølgende tiåret gjennomgår bygningen de største endringene i sin
historie. Nytt eierskap fremskynder endringer
og i noen grad vil kanskje generasjonene over-

Foto: Wilse, 1910. Utsnitt.

lappe hverandre som brukere. Interiørendringene må forstås i den konteksten.
På den bakgrunnen er det opplysende å kartlegge hvem som bodde i bygningen til ulike tider. I hvilken
grad er interiøroppgraderinger betinget av nyetablering av familie og i hvilken grad er endringer betinget av
behovet for å realisere sosiale forventninger. I 1800-årenes første halvdel var representasjon i langt større grad
enn senere betinget av egen evne til å utstyre hjemmet med representative interiører og fasiliteter. Balansen
mellom det private og det representative er en faktor å regne med i et hus som Mesterhuset. I dette tilfellet ser
det ut som klarleggingen av beboerforholdene går i favør av representasjon som viktig insentiv for interiørendringer gjennom ca. 100 år fra begynnelsen av 1800-årene og frem til begynnelsen av 1900-årene.
EIERE FRA 1808 TIL I DAG
Ole Andreas Steen solgte anlegget til Christopher Greve Stoltz i 1795. Chr. Stoltz oppførte Mesterhuset i 1808.
Daniel Stoltz (1784–1864) overtok etter sin far 1815 og drev i tillegg produksjon av pianoer. I 1843 ble eiendommen overdratt til Daniel Christopher Stoltz (1818–1893), som drev banen fram til 1889 da Jacob Neumann Janson overtok. Ole Nilssens firma O. Nilssen & Søn AS overtok i 1896. Pallas Eiendom AS sitt selskap
Sandviksveien 60/62 A/S kjøpte ca. år 2000. Sandviksveien 60/62 A/S ble overtatt av Rolf Olsen AS i 2009
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ISCENESETTELSE AV SOSIAL STATUS
I 1808 er Storstuen i første etasje utstyrt med malt og dekorert vegglerret av høy klasse. I 1815/20 utstyres den
lille salen i annen etasje med en overdådig og avansert fransk empiretapet med tapetbord. Av det ypperste den
fremskredne og avanserte tapetindustrien i Frankrike sendte ut på markedet.
I begynnelsen av 1840-årene introduseres nye og moteriktige tapeter med velouriserte tapetborder i
Storstuen i første etasje og i to av annen etasjes saler samt i flere kammers. Mao. det brukes midler som aldri
før på å iscenesette herskapets sosiale status og ansikt mot verden. På samme tid produserer firmaet opprettstående pianoer ved siden av reperbandriften. Det gir en kulturell tilleggsdimensjon til den ellers så industrielle
og “grove” næringsveien bygningen baserer sin utvikling på. At det sies å være det første norskproduserte opprettstående klaver sier sitt om innovasjonstrang og musikalsk interesse. Det er i dette forretningsmessige og
kulturelle klimaet Mesterhuset med alle sine raffinerte interiører fremstår for samtidens Bergen og tilreisende
handelsforbindelser.
De siste årtiene av 1800-årene fremstår mer ordinære. I 1869 ble tollbarrieren på ferdig tauverk opphevet.
En slik situasjon må ha skjerpet konkurransen voldsomt og øket behovet for rasjonalisering og mekanisering av
driften. Det var neppe tider for å ta ut overskudd til store og kostbare interiørendringer. I 1870-årene gjøres det likevel enkelte grep som avdeling til entre i annen etasjes gang og nytt nedre trappeløp til loftet samt gelender rundt
trappeåpningen på selve loftet. Ny, men relativt rimelig tapet i gangen og bomullslerret trukket og malt i annen
etasjes stue mot syd. Nøkternt utført - uten ekstravagansen som preget endringene i 1815/20 og 1840/50-tallet.
Rundt 1900 blomstrer ekstravagansen opp igjen og i tiden før og rundt unionsoppløsningen gjøres
det omseggripende bygningsarbeider som aldri før i husets historie. Utviklingen tidligere bygget på fortiden,
utviklet videre og komplettert hva forgjengeren utførte - planløsningen fortettes. Med den nye tid fjernes de
små kammersene og større stuer og rom oppstår - planløsningen åpnes. Trappens buede overstykker fjernes til
fordel for en mer standard utforming passasjen til annen etasje. Vegger og belistning dekoreres med sjablonert
gull på malte vegger og lister. Kjøkkenet endres totalt og overgis helt til komfyr og nye tenkemåter. Adkomster
flyttes og privet bringes i direkte forbindelse med hovedhuset. Kaggedoen avløser utedoen. Firmaet O.Nilsen
AS utvider virkeområdet og ekspanderer parallelt med endringene i huset..
En slags storhetsperiode dabber ut etter første verdenskrig. En ny forretningsmessig nøkternhet medfører
nye, forretningsmessig begrunnede interiørendringer. Trapperommet utvides til en engelsk type hall og det gamle
praktrommet Storstuen deles opp og får sammen med kammerset mot nordvest ny bruk som kontor. Mot syd
blir det vannklosett og toalett. Privettilbyggets privetrom paneles innvendig omskapes til baderom med innlagt
vann, avløp, vask og badekar. Nye og behagelige innretninger, men stilen er enklere og mer nøktern. Storhetstiden
er over. Deretter lever huset sitt liv til våre dager gjennom mer moderate og dagligdagse moderniseringer og ny
bruk. Hva velger man så å presentere når huset skal settes i stand til å fortelle en meget spesiell norsk historie?
TJENERNES KVARTER
Det er bemerkelsesverdig hvordan branntaksten fra 1846 setter navn på to rom i første etasje, Tjenerværelset og
Drengekammerset, og hvordan disse rommene da kan identifiseres i dag. Taksten forteller også at det e r oppført
en baktrapp fra kjøkkenet til annen etasje (les: tjenertrapp). Sporene etter trappen er leselige. Enda mer bemerkelsesverdig er funnet av en glugge eller vindusåpning i hovedtrappens første opptrinn etter repoet. Rommet under
trappen bak denne gluggen hang sammen med avlukket øst for hovedtrappen (Døren mellom rom 103 og rom
110 sto plassert i et veggskille mellom trappen og østveggen ved repoets avslutning og dannet avlukket).
Det har vist seg at gluggen ikke var et lite ”hemmelig” rom under et trinn, men åpnet inn til rommet
under trappen. Sekundært lukket/gjenspikret i nyere tid på trappens underside. Hvilken hensikt hadde denne
gluggen? Plassert i øyenhøyde om en satt på en stol. Situasjonen kan minne om skikken på Bryggens Kjøbmannsstue: ”Man kom fra Bryggen ind den store portal til forstuen, hvis gulv oprindelig skal ha hat flisbelæg.
Senere fik det dobbelt trægulv. I det ene hjørne stod trappen til 2. etage, og under denne var indrettet et litet
kot for den kontorske vakt. Kottet hadde en briks” (Koren-Wiberg: Bergensk kulturhistorie side 180).
Nå hadde man neppe bruk for vakt i Mesterhuset, men derimot et diskret tjeneravlukke hvorfra gjester
kan observeres ved ankomst og avreise. En litt avansert diskret tilstedeværelse og oppvartning ved selskapeligheter inspirert av eldre tradisjoner i Bergen. Ellers er ulike typer kikkehull hvor tjenerne holdt seg oppdatert
på herskapets behov kjent i en del sammenhenger. Fra det litt fantastiske og fantasifulle tjenerhjørneskapet
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med en påpasselig sort slave på Ankers Eidsvoll til Kristian fjerdes kikkhull i et maleri på Rosenborg slott som
ga ham mulighet til diskret å signalisere behov for oppvartning. Og deretter via den kontorske vakt i Kjøpmannstuen på Bryggen til Mesterhuset. Bruk av rom under trappen som soveavlukke for tjenestefolk er ellers
kjent i bergensk kulturhistorie. På den bakgrunnen mener jeg det kan knyttes en sammenheng mellom gluggen i trappen og avlukket.
En annen og mer prosaisk forklaring på ”gluggens” eksistens kan være at det var behov for en lufteventil til oppbevaringrommet under trappen - eventuelt i sammenheng med avlukkets funksjon som garderobe.
Dessverre er det ingen klare spor som peker i den ene eller andre retning. Uansett funksjon er det sannsynlig
at ”gluggen” kan ha hatt montert en gjennombrutt rist.
Det er uvanlig at det er mulig å knytte tjenerskapets rom så konkret til eksisterende værelser og innretninger som det er på Mesterhuset. Tjenernes og lærlingenes oppholdsrom og innretninger for betjening av
herskapet gir den bevarte bygningen en ekstra dimensjon som oftest mangler i andre historiske herskapshus.
Det gir føringer for vektlegging ved restaureringsvalg.
GJENNOMGANG AV PLANLØSNING OG INTERIØR: FØRSTE ETASJE
Forstue/gang/trapperom/entre 102 og 103 (fra 1921: også 104) - Bygningens opprinnelige hovedinngang vender mot syd. Den tofløyede hoveddøren er flankert av en meget forseggjort portal som fremdeles er bevart. Døren
derimot er fornyet. Man kommer i dag inn i en liten entre og videre gjennom tofløyede dører til hallen, trapperommet eller gangen. Mot vest er siden 1921 deler av den gamle Storstuen inkorporert i gangen. Hovedtrappen
går i rett løp til annen etasje og på trappeløpets østre side går en smal korridor videre og gjennom en lettvegg med
dør nås en nordre gang med utgangsdør til gårdsrommet i nord. Trapperommet og gangen videre nordover har
gjennomgått større endringer som vanskeliggjør forståelsen av den opprinnelige situasjonen.
Mesterhusets plan signaliserte i 1808 eller muligens noe senere en ny måte å tenke ”gang”. 1700-tallets borgerhus var i størst grad preget av en løsning med gjennomgående midtgang - fra den ene side av huset
til den andre, gjerne symmetrisk midtplassert. Fenomenet slo rot i Norge noe etter midten av 1600-årene og
preget høyerestands/borgerhusene gjennom 1700-tallet og litt inn på 1800-tallet. Rundt 1800 reduseres midtgangen oftere til en forstue slik at rommene i bakkant kan anlegges friere langs tverraksen.
Mesterhuset har beholdt midtgangens prinsipp i konstruksjonen. Imidlertid var ikke Mesterhusets
midtgang funksjonelt en ”midtgang” (når denne delen av huset sto ferdig innredet noe etter 1808) slik Kristian
Bjerknes i sin tid (med god nok grunn) antok. Tømmerkonstruksjonen danner faktisk en gjennomgående smal
midtgang, men en opprinnelig type Louis-seize dør og en minimal opprinnelig type lettvegg skiller i dag søndre del fra den nordre delen av den laftede ”midtgangen”.
Over dørhøyde og lenger syd for veggskillet er det lagt omfar på tvers - antagelig for å forsterke sammenbindingen av tømmerkonstruksjonen. I praksis medfører dette at Mesterhusets Forstue eller trapperom har en nisje eller
avdeling innerst før skillet mot rom 110 i nord. Det er påfallende at taklistene i denne ”nisjen” eller ”avlukket” er av
en mer beskjeden type enn hulkilene i selve Forstuen og i kammerset mot nord. Dette avlukket er i dag redusert da
tverrlaftet er skåret bort helt opp til under taklisten. Avlukket eller nisjen eksisterer altså i dag kun som en mindre
rest av sin opprinnelige form. Det avskårne tømmeret stikker imidlertid frem bak tapetlag og strie og det er spor i
veggene, vertikalt under tverrlaftet, etter noe som synes å ha vært et veggskille. Sporene tyder på at det i nordenden
av Forstuen, ved siden av trappeløpet, var et avlukke eller en nisje.
Først det eksisterende skillet med dør mellom 103 og 110: Gamle materialer, gammel dør - men opprinnelig
eller gjenbruk? Bak dørens gerikter er den samme eldste grønnfargen som på Forstuens vegger. Geriktene er mao.
kommet på i ettertid. Åpningen for døren i lettveggen er grovt hugget til med øks. Neppe en opprinnelig døråpning.
Mot trappevangen er det umalt der lettveggen slutter til og den er festet med gamle smidde spiker. Sammenholdes
disse sporene med opplysninger om rom 110, er det rimelig å slutte at lettveggen er så godt som opprinnelig, men
den gang uten dør. Det ville være urimelig å tro at drengestuen rom 110 skulle ha direkte adkomst til herskapets
Forstue. Med sine seks veggfaste sengeplasser var rom 110 mest sannsynlig beregnet til reperbanens læregutter.
Dessuten var det jo et tjenerværelse i nordvest som etterhvert fikk egen adkomst til Storstua via en smal dør. Det var
adkomst mellom kjøkkenet og Dagligstuen og før 1846 ble det satt opp en tjenertrapp til annen etasje bak kjøkkenet.
Dernest det amputerte avlukket syd for skilleveggen mellom Drengestuen og Forstuen: Det meste av
tverrlaftet er skåret vekk, men sporene viser at det har vært et skille også her. Men dette skillet kan gjerne ha
hatt en dør eller det kan ha vært åpent under tverrlaftet. Den brede døren som nå står sekundært plassert inn
9

mot rom 110 kunne passe i denne åpningen. Den er skåret noe ned nedentil
og målene er ellers slik at den passer mellom underkant tverrlaft og det opprinnelige gulvet som fremdeles er bevart under trappen. Er det slik, så innebærer
det at Forstuen har hatt en avlukke mot nord. Antagelig en garderobe. Denne
slutningen virker svært plausibel og forklarer spor som ellers blir vanskelig å
innpasse i historien.
Et moment som har forvirret forståelsen av ”avlukket” eller ”garderoben” er
at innkassingen av trappens underside fra repoet og nordover består av bord fra ca På Gamle Bergen
1900. Det rimer ikke uten videre at trappen før den tid skal ha vært åpen på undersi- finnes det et ekden. Det må enten ha vært en vegg mot trappens østre underside eller en bruksmes- spempel på trappeoppgang med buet
sig tilknytning mellom avlukket og rommet på trappens underside. Innkassingen av overstykke.
trappens underside til kott under repoet og sydover består av opprinnelige panelbord
- nordover og inn i rom 110 er alle bord satt opp ca. 1900/1920. Det “mangler” noe
om veggskillet og avlukket alltid har stått i eksisterende posisjon.
Avkledning av trappens underside og vestveggen viser at det har vært en
opprinnelig hel vegg mellom østre og vestre tømmervegg - også under trappen.
Den har sluttet mer vinkelrett til vestveggen enn eksisterende bordvegg gjør. Eksisterende bordvegg er svært skrå for å muliggjøre betjening av feieluken (som på et tidspunkt er flyttet fra posisjon mot rom 108).
Ca 1900 ble feieluken (fungert som kamin?) antagelig flyttet fra posisjon mot rom 108 til pipens side
mot 110. Kottveggen som da ble satt opp måtte vinkles svært skrått for å unngå å slutte til mot selve feieluken.
Spor i veggen og gulvlistens avslutning viser at den eldre veggen sluttet til mer i flukt med veggresten som står
igjen (med sekundært dør). Mao. det opprinnelige avlukket straks etter trapperepoet var knyttet til et rom under trappen og delte nordvegg med dette. Rommet under trappen hadde øyenforbindelse med Forstuen via en
glugge i et opptrinn. Behendig plassert slik at en tjener kunne ha oversikt over hva som skjedde i Forstuen eller
rett og slett en lufteluke. Veggskillet under trappen ble flyttet/endret i forbindelse med at trappens underside
ble trukket med papir. Full klarhet i utviklingen av trappens underside/rom er neppe mulig uten omfattende
demontering av bygningsdeler her. Arealet er egnet for en selvstendig undersøkelse.
Flyttingen av døren mellom trappen og østveggen, gjennomhullingen av den opprinnelige skilleveggen
samt rivingen av køyeinnredningen i rom 110 ca 1900 (eller noe før) er årsaken til en del fornyelser på begge
sider av skilleveggen mellom 103 og 110.
Også selve trappeløpet har vært berørt av tverrlaftet som dannet avlukke eller garderobe. Der trappeløpet bryter gjennom til annen etasje er det spor i vestveggen etter noen omfar tømmer som tilsvarer omfarene
på østre vegg. Nedre omfar avsluttes høyere opp enn på østveggen. Etter parallell fra gjenstående spor i loftstrappen, er det rimelig å slutte at tømmeret her har vært saget ut til en bue over trappepassasjen. Ved første
trinn etter repoet har man passert gjennom en portal til annen etasje. Tilsvarende buet form over en trappegjennomføring kan sees på Gamle Bergen. Så vidt jeg kan bedømme, en løsning som det ikke finnes mange
bevarte eksempler på andre steder. Rundt 1900 ble åpningene i første etasje justert og buen saget vekk til fordel
for større passasje. Dette skjedde antagelig en god del tidligere i annen etasje (1840-årene).
Til høyre foran trappen er en tofløyet dør som leder til dagligstuen med to kammers mot østveggen. Til
venstre, i akse, var det før 1921 en tofløyet dør til Storstuen. I 1921 ble veggen her fjernet og deler av Storstuen
inkorporert i et større trapperom. Omtrent som en engelsk hall.
Trapperommets dører ble ca 1850-60 utstyrt med nye gerikter og døren inn til dagligstuen ble på
gangsiden ombygget til senempiredør med tre like fyllinger. Jeg antar at også døren til Storstuen fikk denne
behandlingen. Stuesiden ble imidlertid beholdt som Louis-seize tofyllingsdør.
Trappen ble i utgangspunktet konstruert med repoet som fremdeles er bevart. Selve repoet er etter
moderne standard litt amatørmessig konstruert. Med unntak av en mindre fornyelse er imidlertid de ulike
konstruksjonsdelene opprinnelige og sammenhengende. På vestsiden av trappen er meglerne, gelenderet mot
vest og nedre trinn nyere, dvs fra 1921. På den østre siden er de to øvre meglerne opprinnelige, men den nedre
er skiftet ut i 1921 pga. borebilleangrep. Mindre deler av gelenderet er skiftet ut, men i hovedsak intakt. Det
opprinnelige gulvet er bevart under trappen og danner sannsynligvis den opprinnelige trappens utstrekning
– dvs som dagens minus nedre trinns avrunding mot vest. Det kan se ut som om nedre gelender er kortet noe
inn – dvs megleren har stått noe lavere. Trappens opprinnelige nedre avslutning er noe usikker da definitive
og gode spor ikke finnes bevart. Gulvet i gangen rundt trappen er ellers skiftet ut. sannsynligvis i 1921. Gulvet
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er saget ut i bueform som er identisk med eksisterende nedre trinns bueform. Men det er vanskelig å si sikkert
om den opprinnelige trappen har hatt den samme buefasongen som avslutning.
I 1808 var trapperommet umalt og nevnes ikke. Etter første grønne fargelag å dømme ble trapperommet malt etter få år. Himlingen oker (okerfargen danner en illudert taklist ned mot den blågrønne veggfargen
i “avlukket” bak trapperepoet der taklistene er av en smalere type), veggene grønne og dører og trapp i mørk
brunt med lilla skjær. Gulvet var sannsynligvis trehvitt.
Trapperommet sto i sin første malte periode frem til begynnelsen av 1840-årene da himlingen ble malt lys grå
og veggene ble påklistret en enkelt utført tapet i mellomoker bunn og lysere mønster (tilsvarende tapet i annen
etasjes gang) og en mer fargerik tapetbord oppunder taklisten. Dørene ble ådret i lys eik og trappen i mørk
mahogny. Rundt 1850/60 settes det opp en tapet som imiterer marmor brystning og veggfelt av huggen sten.
En type tapetmønstertype som ble introdusert allerede i 1830-årene men nådde stor utbredelse i midten av århundret, særlig i trapperom - i den grad at slike stenimitasjoner antagelig ble referert til som trapperoms-tapet.
I 1870-årene velges i tidens stil, influert av Arts & crafts bevegelsen, en tettblomstret og fargerik tapet. Deretter
rundt 1890/1900 en tapet med mønster som imiterer keramisk flis i orientalskinspirert utgave. Deretter ensfarget malt grønt med mørk stripe under taklisten. Før 1921 ble det trukket strie på veggene, pålimt papir og malt
oker før vindfanget ble satt opp.
Trapperommet ble vesentlig endret i 1921 da Storstuen (rommene 104, 105, 106 og 107) ble delt opp i
kontor, vask og toalett. Den østre delen av Storstuen ble da slått sammen med gangen/trapperommet som nå
fikk mer karakter av engelsk hall med den store brannmurnisjen i et hjørne bak trappen. Ettersom veggen mellom gang og Storstue ble fjernet, ble trappen noe ombygget. Det ble laget megler og gelender til trappens vestre
side og nedre trinn ble fornyet med buet form på begge sider. Det ble satt opp et vindfang innenfor ytterdøren.
Gammelt listverk i tak ble kopiert opp slik at rommets Louis-seize karakter ble opprettholdt, litt blandet med
senempire. Tilsvarende gjelder dører som dels er gjenbrukt, dels nye. Gerikter ble kopiert etter 1850/60-talls
geriktene. Veggene både i første og annen etasjes trapperom fikk før 1960 høy brystning av stående bord avsluttet med en profilert brystningslist.
Dagligstue og kammers, senere Spisestue. Rom 101abc - Fra Trapperommet og inngangen ligger Dagligstuen (etter 1921 spisestuen) rom 101 umiddelbart til høyre. En tofløyet empire utseende dør leder inn til det
som før 1921 var Dagligstuen, men som gjennom ombygging da ble Spisestuen. Før 1921 hadde rommet to
kammers mot øst. Sengekammer og kontor avdelt med lettvegg. Planløsningen med Dagligstue og sengekammers til venstre for midtgangen var en relativt standard løsning. Dagligstuen var dessuten oppholdsrommet
- som navnet antyder. Her levet man dagliglivet - og inntok måltider. ”Spisestuen” som dedikert rom var et
uvanlig fenomen frem til over midten av 1800-årene i Norge. I 1921 markeres ideen om Spisestue virkelig ved
at stue og kammers slås sammen og utstyres med en nybarokk innredning med høy kasettbrystning og imitert
gyldenlærstapet. To tredjedeler av det opprinnelige gulvet er bevart (under stuedelen) - opprinnelig lagt på
gjenbrukte bjelker/åser. Det gamle gulvet var overdekket med et parkettgulv, antagelig fra 1921.
Stuen var opprinnelig tre rom avdelt med lettvegg. Sengekammerset i nordøst hadde ikke vindu. Kontoret derimot lå til hovedfasaden i sydøst og hadde et vindu. Forekomsten av vindusløse sengekammers i Bergen kan muligens forklares med den eldre tradisjonen med vindusløse sengeplasser på Bryggen.
Fra 1808 og noen år fremover var rommene uinnredet (dog var det montert ovn). Fra noe etter 1808 til
rundt midten av 1800-årene hadde kammersene og dagligstuen ulike veggtrekk. Sengekammerset i utgangspunktet med malt papir og kontoret med papirtapet. Dagligstuen lerretstrukket og malt oker, senere etter
1840-tallet hovedsakelig kledt med papirtapeter. Kuriøst nok ble brannmuren bygget om før veggdekoren ble
endret. Den nye litt smalere brannmuren medførte at mellomrommet til den eldre strien ble reparert/dekket
med papir og retusjert i den gamle okerfargen.
Det var brannmur og treetasjes jernovn i dagligstuen, men ingen fyringsmuligheter i kammersene.
Brannmuren i Dagligstuen var opprinnelig av Louis-seize type med utskåret toppstykke som i stuen over,
dog med gjennombrutt gitterverk flankerende buen som rammet inn den illuderte (flate) ”nisjen”. Louis-seize
utsmykningen av brannmuren var utført i tre og ble fjernet ca 1840-60 og erstattet av en omramming av tidstypiske senempiregerikter lik de som på samme tid erstattet de opprinnelige geriktene til dørene. Brannmurens
opprinnelige form med buet “nisje”toppstykke ble nå redusert til en noe lavere rektangulær form. Det er mulig
gulvbjelkene samtidig ble skiftet ut på denne tiden med taksperrer fra reperbanhuset som da ble ombygget.
Veggen i sør ble da kilet for å kompensere lengden.
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Dagligstuen ble tapetsert med lys grå tapet med store skråstilte ruter og begge kammers med en variant av det
samme mønsteret. I neste omgang 1860-70 ble veggene malt med frihåndsdekor. Brede og smale linjer/felt
med kraftige hjørneornamenter. Ikke oppdelte veggfelter men omramming av hele veggflater (Tjenerværelset
108 ble dekorert på lignende men enklere vis på samme tid). I stuen har det vist seg at maleren ikke så seg over
skulderen da veggene ble dekorert. Sydvegg og nordvegg har helt ulik fargerekkefølge på stripedekoren. Nå
ville man vel heller aldri se de to veggene samtidig! Kammersene fikk heretter samme tapetsering og maling
som stuen i alle perioder frem til 1921. En rekke tapeter skiftet på å fornye rommene inntil skilleveggene som
dannet kammers ble fjernet i 1921 da hele det nye større rommet ble bundet sammen med høy kassettbrystning
og imitert gyldenlærstapet. De gamle himlingslerretene ble tatt ned og erstattet av et nytt heldekkende malt
bomullslerret. Denne siste innredningen har stått til vår tid, men overmalt.
Storstue, senere kontor, toalett og del av gang. Rom 104-107. - Umiddelbart til venstre for inngangen med adgang
via en tofløyet dør lå frem til 1921 Storstuen. Storstuen var neppe ment for daglig opphold, men noe mer av en finstue - dog sikkert hyggeligere og mer hjemlig innredet enn Salens formodentlig spartanske formelle innredning/
møblering i den klassiske salstiden. Storstuens og Dagligstuens dører lå i akse og ved festlige anledninger ville man
sikkert åpnet alle dørblad og gangen/trapperommet eller Forstuen ville fremstå mer som en liten stue i mellom - om
man da ikke gjennomførte hva som ligger i planløsningen og kun egnet annen etasje til representasjon.
Rom 104, 105, 106, 107 Vask, toalett og kontor, dannet i 1921 ved at Storstuen ble delt opp og redusert.
Storstuen ble ca 1808 trukket med lerret og malt. Lys oker vegger med frihåndsmalt bord oppunder taklisten.
Akantus blader i slynger med repetisjon av blomster og en smal bord som nedre avslutning. Spor av en øvre
smal avslutningsbord. Brannmuren ble holdt i to farger. Mørk grå bakgrunn og fremhevede partier i lys gråbeige nær opp til taklistfargen. Gulvet mørk grå. Storstuens dekor fra 1808 fikk stå helt til Biedermeieren brøt
gjennom i huset rundt 1840.
I 1840-årene ble rommet tapetsert i et Biedermeier blomstret dels abstrakt tapetmønster i lys gråbeige/
oker med en velourisert tapetbord oppunder taklisten. I 1850-årene, en blomstret Biedermeier tapet mer i retning
oker med innslag av gull. Begge raffinerte tapeter. Deretter påfølgende lag tapeter og malt papir. I 1870-årene ble
det satt opp en gipsrosett. Rundt 1900 ble himlingen pålimt tykt papir. Papiret ble dekorert med hjørneornamenter og det ble malt og brede striper/felter langs taklistene. Taklistene ble lasert og hulkilen sjablondekorert. Taklistene i mørke laserende bruntoner til en skarp grønn damaskimiterende blank tapet, antagelig anilintrykk.
I 1921 ble Storstuen så og si fjernet ved at gangen rykket lenger vest: Skilleveggen til gangen ble revet og ny
vegg satt opp lenger vest og tilsvarende ble to små rom dannet i Storstuens søndre del hvor det ble montert vannklosett og vask. Veggen ble konstruert av stående pløyde kraftige men smale bord trukket med jutestrie og malt papir.
I det lille arealet som var tilbake av Storstuen ble det lagt linoleum på gulvet og rosetten ble flyttet til rommets nye
senterpunkt. En døråpning som i midten av 1800-årene var montert vest på nordveggen inn mot den daværende
Tjenerstuen rom 108, ble sperret og ny døråpning montert øst på nordveggen. Alt nytt listverk ble pietetsfullt kopiert
fra de originale Louis-seize listene. Rommet ble nå benyttet som kontor i forbindelse med rom 108.
Tjenernes kvarter - Bak Storstuen og i forbindelse med denne lå “Tjenerværelset”. Rommet ble først innredet
med tapet og nye tidsriktige taklister i begynnelsen av 1840-årene. Rommet omtales da som Tjenerværelset. I
forbindelse med dette rommet lå den nordre delen av det som konstruksjonsmessig sett er en del av den gjennomgående midtgangen - et rom mot nord, avdelt med dør og omtalt som drengestue. Rommet ligger mellom
og er direkte forbundet med kjøkken i øst og Tjenerstue i vest.
Noe før 1846 konstrueres også en ny baktrapp plassert i det nordøstlige kammerset på kjøkkenet (det
store spiskammers). Dermed oppstår i 1840-årene en hel avdeling i bakkant av første etasje - en avdeling i akse.
egnet til tjenerskapet og ansatte og med hurtig adkomst til annen etasje utenom hovedtrappen. Ganske sikkert et
uttrykk for nye tiders behov for diskret tjenerskap og klarere skille mellom herskap og tjenere samt en effektivisering av husholdningen. Bodde det to familier i huset og ble begge betjent av samme gruppe tjenere? Eierhistorikkens biografiske opplysninger tyder på at huset var å oppfatte som en enebolig med sterke representative innslag.
Rom 110 ble tidlig tatt i bruk som drengestue. Rommet sto umalt langt frem til tiden rundt 1900 og fikk
da en helt endret funksjon i og med flyttingen av kjøkkenutgangsdøren hit. Hadde arbeiderne på reperbanen
sin entre denne veien på lønningsdagen og fikk de utlevert sin lønn gjennom luken i veggen mot 108? Slik sett
representerer rommene 108-116 en fascinerende historie som ikke alltid er til stede eller er så tydelig å lese i
andre gamle patrisierhus.
Gluggen i hovedtrappens opptrinn er en innretning som kan knyttes til tjenernes oppvartning av her12

skapet og deres gjester - knyttet til avlukket ved trappens østside og mulige garderobefunksjon. Historien til
dette avlukket og gluggen er blitt forkludret gjennom endringer i forholdet mellom rom 103 og rom 110. Forklaringen på gluggens eksistens kan også være mer prosaisk.
Tjenerværelse/kammers/kontor. Rom 108 - Tømmerveggene i rommet er mørke og kan se ut som om de
er brunlasert (kun patina). Rommet sto lenge uinnredet og først i begynnelsen av 1840-årene ble det satt opp
taklister. Disse har senempire preg. Rommet ble da tapetsert med en lys oker bunn og markant strekmarkert
blomstret dels abstrakt biedermeiertapet parallell til samme periodes tapet i Storstuen, men adskillig enklere.
Branntaksten fra 1846 omtaler rommet som et “Tjenerværelse”. Ombygginger i sydveggen viser at rommet da hadde en dør plassert annerledes enn dagens yngre dør. Mellom den eldre og den yngre dør er det
opprinnelige laftet skiftet ut med stående tømmer. Forklaringen er antagelig så enkel som at de to gjennomhullingene fjernet alt feste for laftet slik at det enkleste var å skifte ut til stående tømmer akkurat her. Døren inn til
kammerset 110 derimot er opprinnelig.
Rommet fikk ca. 1860/70 et malt papirtrekk. Det ble dekorert med linjer som omrammet veggene og
med hjørneornamenter med et klart slektskap til samme periodes malte dekor i dagligstuen, men mye enklere
i utformingen. Deretter papirtapeter og malt papir. Nytt malt bomullslerret i 1920-årene. I ytterveggen mot
nord er det spor etter ”lapping” av tømmer. Bruken av stry i omfarene tyder på sent tidspunkt og det faktum at
første tapetlag sitter på dette tømmeret viser at reparasjonen er gammel. Dog ikke en del av det opprinnelige
laftet. Det kan kanskje se ut som tømmer er eldre og gjenbrukt samt tilpasset, men jeg trekker ingen slutninger
i forhold til dette. En utvendig avkledning vil gi klarere spor her.
På veggen mot 110 er en luke som antagelig skriver seg fra kontorbruken på 1920-tallet eller muligens
ennå tidligere. (En tilsvarende luke fantes mellom 107 og 108). I kontorperioden var rommet enkelt utstyrt med
malte vegger og en del faste innredninger. Gulvet viser spor etter vegg og gulvfaste kontorinnredninger samt markante slitasjer etter føtter. De siste årene var veggene kledd med bomullslerret. Antagelig trukket på 1950-tallet.
109/110 Drengestue/kammer/gang - Rommet mot nord har en lang historie som umalt kammers. Opprinnelig ikke med utgangsdør, som i dag, men antagelig med vindu mot nord (ikke spesifisert i takster da kun den
eldste taksten oppgir vinduer pr. rom). Åpningen mot kjøkkenet er opprinnelig, men bredden på åpningen kan
være av nyere dato men med antagelig gjenbrukt Louis-seize toppgerikt (riflet langsetter og ikke på tvers som
sidegeriktene - gjenbrukt her i så fall pga. behov for større bredde). Sidegeriktene er antagelig de opprinnelige
på stedet. Den opprinnelige døren her var nok smalere, med mindre det dreier seg om døren mellom 110 og
103. Mot syd er en bred dør mot gangen/trapperommet. Denne åpningen skriver seg fra rundt 1900. Før den
tid var sydveggen uten gjennomgang.
Vestsiden av rommet er preget av trappeløpet med innebygget underside. Her er tre skap på rekke. Det
nordre med dør mot nord og avrundet hjørne på art deco-manèr. Det midtre skapet er i realiteten en adgang
til feieluken. Skapene har stått der siden rundt 1900 eller noe før. Da kjøkkenet ble bygget om før 1906, tidligst
1898, ble kjøkkenutgangsdøren fra 1808 flyttet hit og erstattet da etter all sannsynlighet et vindu som på sin
side endte i vestveggen i rom 108. Rommet endret bruk fra kammer til entre.
Trappens underside er panelt fra trapperepoets nordvegg i rom 103 og nordover og på et tidlig tidspunkt trukket med papir. Innpanelingen til skap er opprinnelig, dvs fra 1808 ved repoet og sydover i rom 103,
men adskillig yngre fra repoet og nordover i rom 110. Sannsynligvis er innpanelingen i rom 110 utført rundt
1900 eller noe før.
Skapet mot nord som åpner inn under trappen, har et svært interessante gjenbrukt lerretsfragment
med dekor som kan skrive seg fra tidlig 1900-tall. Muligens himlingslerret. Det byr imidlertid på problemer å
pinpointe lerretet til opprinnlig bruk et annet sted i huset.
I takstene fra 1846 og 1856 beskrives rom 110 som drengestue med seks fastbyggede køyesenger. Det er rimelig
å anta at bl.a. arealet under trappen har vært sengested. Sengeplasser for tjenestefolk i avlukke under trappen
er beskrevet av Koren Wiberg. Det kan forklare hvorfor undersiden av trappen på et tidlig tidspunkt ble trukket med papir (I 1815/20 var undersidens panel malt i gangens grønnfarge). Plasseringen av et større antall
faste senger i kammerset reiser i seg selv spørsmål om døren mot 103 egentlig har stått her opprinnelig. Selve
døråpningen er rått og grovt tilpasset med øks. Panelbordene derimot virker mer opprinnelige og gamle på stedet. Panelsiden mot 103 har rester av den samme blågrønne/grønne fargen som veggen i 103 har. Mot 109/110
derimot er første sjikt farge fra tiden rundt 1900. Overlyset er fra ca. 1900. På basis av sporene i rom 103 er det
rimelig å slutte at døren er kommet til ca 1900 og før den tid var det kun en hel vegg mot syd.
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Først da drengeværelset ble ombygget til entre ca 1900 ble gjennomgangen laget. Bordene som flankerer døren
er da rester av en opprinnelig/gammel hel skillevegg mellom Forstuen og Drengestuen. Det forklarer døråpningens provisoriske karakter - den er tatt ut/laget i etterkant. At veggbordene er festet med gammeldagse
smidde spiker og på 103-siden har grønn farge anno 1815/20 underbygger at veggskillet har alder. Grønnfargen finnes under de sekundære dørgeriktene fra ca. 1900. Mao. panelbordene er ikke gjenbrukt fra et annet
sted i huset, men er modifisert fordi det er tatt ut en døråpning adskillig senere og montert dørgerikter. Det
umalte horisontale sporet på panelet (over døren) kan skyldes en labank eller et spikerslag som har sittet her. At
innbyggingen av arealet under trappen til dels er fornyet innover mot 103 og helt ny anno 1900 nordover i 110,
kan forklares med at man har revet en sengeinnredning som tidligere utgjorde disse partiene. Sengeplassering
under trappen bidrar til å oppklare en del ganske uklare momenter.
Rommets utvikling er da som følger: En tid etter 1815/20 og frem til ca. 1900 var rommet et drengekammers med seks faste køyesenger og et veggskille mot Forstuen 103. Undersiden av trappen var antagelig
etterhvert kledd med papir for å unngå dryss i sengeplassene. Papiret er dels umalt, dels hvitmalt og det rimer
med at resten av rommet heller ikke var malt. På østveggen er det riktignok noe eldre maling, men det kan ha
vært helt lokalt og uvisst når det er kommet til. Jeg regner med at første gjennomførte dekorlag er fra rundt
1900 da tømmerveggene ble kledd med papp og først malt lys grønt for noe senere å bli tapetsert (keramisk flis
imitasjon som i 103). Da ble også sengene fjernet og skapveggene og skapdørene satt opp som ny innelukking
av trappens underside. Himlingen kan ha blitt malt noe tidligere enn skapveggene. Muligens har rommet fått
noe maling en tid før 1900. Veggskillet mot 103 ble rundt 1900 gjennomhullet for montering av et dørblad og
overlys. Dørbladet er antagelig den eldre døren mellom garderobe og gang i 103.
Kjøkken og diverse kammers og kott. Rom 111-116 - Kjøkkenet ble i utgangspunktet utstyrt med en grue
hvis konstruksjon etter bergensk tradisjon er gjennomgående til tilstøtende rom hvor deler av gruekonstruksjonen danner brannmurer. Gruen ble revet på 1900-tallets begynnelse sammen med de to opprinnelige (spis-)
kammersene. Det opprinnelige kjøkkenet hadde utgangsdør med overlys mot nord (døren som i dag er plassert mot nord i 110). Denne døren sto tett ved vestre skillevegg. Vindusåpningen øst for døren må ha vært for
kjøkkenets vindu. Helt mot øst lå de to spiskammersene som nevnes i 1808-taksten. Det nordre var størst, det
søndre minst og omtales slik i taksten.
Tett ved og øst for døren fra kjøkkenet til dagligstuen 101 gikk en lettvegg i retning nord-syd. Begge tilstøtende
vegger har spor etter dette romskillet. Skillet øst-vest mellom de to kammersene er ikke avdekket og fastslått
med sikkerhet da østveggen er temmelig rensket for overflater som kan indikere plasseringen, men finnes i
himlingens malinglag.
Kjøkkenets opprinnelige innredning er vanskelig å kartlegge da mange spor er borte. Det er klart at det
eldste kjøkkenet hadde oker vegger med rødt marmorert brystningsfelt i høyde med underkant vinduer. I 1808
var kjøkkenet ikke malt, så det er rimelig å tro at marmoreringen skriver seg fra rundt 1815/20. Kammersenes
eldste fargelag er tilsvarende dokumentert gjennom små reminisenser på veggene. Kjøkkenets himling var ikke
trukket, men med malte bord. Taklisten er stort sett bevart på nord- og vestveggen.
Gruen ble revet ca. 1906, men tilstrekkelig med spor er bevart slik at den lar seg gjenskape. I grunnen
ligger store stener som har fungert som fundament og høyden til gruens gulv/ildsted kan avleses av et litt røft
parti mur på det som er igjen av gruens vestre vange. Det eldre veggtrekket (malt papir) er på både vest og
sydveggen bevart i så stor utstrekning at kappens skrå vinkel og utstrekning kan avleses. I himlingen er hettens gjennomføring gjennom etasjeskillet panelt igjen og sporet kan avleses. Kun spor etter gruekappens profil
mangler. Her må det rekonstrueres etter parallell (Ref. gruer på Gamle Bergen).
I 1840-årenes begynnelse ble det bygget en trapp til annen etasje i det nordøstre hjørnet i det store spiskammerset. Det store spiskammerset eller en større del av det ble omdannet til en “Forstue” med trapp, mao. en
tjenertrapp som lot tjenerskapet diskret passere til og fra 2. etasje. Husets første etasje fikk således en nordre
øst/vest-akse beregnet på tjenestefolkene. Tjenerværelse mot vest, drengestue i midten og kjøkken mot øst forbundet med anne etasje. Og forbindelsen til annen etasje som må ha effektivisert betjening av større middager
og festligheter i annen etasjes representativt utstyrte rom.
I 1856 er det registrert at kjøkkenet hadde jernkomfyr. Jernkomfyrene kom til Bergen rundt 1850 og
avløste etterhvert gruen som kjøkkenets viktigste inventar. Først i 1906 er gruen revet og denne rivingen henger da sammen med større endringer både på kjøkkenet i første etasje og værelset over som nå fikk endret bruk
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fra kjøkken til soveværelse. Rivingen av trappen og gruen medførte større reparasjoner og nye overflater.
Noe før 1906 ble kjøkkenet delt på ny måte og denne løsningen igjen modifisert under eller noe etter
krigen. I 1905/1906 ble alle innredninger, kammers, trapp til annen etasje og gulv revet. De avdelte rommene
ble nå liggende langs nordveggen, ikke østveggen som før: Videre strykerom, ildhus (svært utydelig skrevet)
etc. Betegnelsene bislag, matbod og spiskammers er påført planoppmålingen fra 1928 og det kan være disse er
de opprinnelig korrekte betegnelsene. De nye avdelingene ble satt opp av spinkle materialer og labankdører.
Innredningen virker i det hele tatt svært sparsommelig. Enkle pløyde bord, perlestaffpanel og enkel sveitserbelistning. Ved pipen langs vestveggen ble det ført opp et smalt kott. Dette ble endret rundt siste krig, antagelig
på 1940/50-tallet, og utvidet østover slik at pipen da var skilt fra kjøkkenet. Ny brannmur oppført i veggskillet
mellom kottet og kjøkkenrommet. I den forbindelsen fikk kjøkkenrommet malt bomulls taklerret.
I branntaksten fra 1906 omtales et nytt bad med baderomsovn. Muligens lå dette i et av kammersene på
kjøkkenet. Privettilbyggets privetrom hadde frem til 1921 kun utvendig panel og et enkelt lag perlestaffpanel
som himling/tak og ville neppe egnet seg for en slik kostbar baderomsovn som også krevet røkrør pga fyringen. Først i 1921 er det registrert tegning av baderomsinnredning av privetrommet. I oppmålingen fra 1928 er
privetrommet i tilbygget registrert som baderom og WC. Denne endringen henger sammen med etableringen
av vannklosett i hovedhusets første etasje i 1921.
Som en følge av endringene på kjøkkenet noe før 1906 ble også vinduene flyttet fra nordveggen til østveggen slik at det nye kjøkkenet fikk god belysning.
Senere er det gjennomført mindre endringer og platekledninger. Det er siden 1905/1906 foretatt større
reparasjoner av kjøkkenets vest og nordvegg ved at nedre omfar er fjernet og erstattet med tegl og betong. Likeledes er kammersene langs nordveggen, uvisst når, understøpt med betong og det nordøstre rommet innredet
som baderom.
Ved riving av gulvet fra 1905/1906 ble det ikke avdekket eldre materialer. Både bjelker og gulv ble helt
fornyet.

Eksempler på kjøkken og gruer fra Gamle Bergen
Kjøkken på Frydenlunds hovedbygning.
Slutten av 1700-årene.
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Kjøkkeninteriører på Gamle Bergen kan benyttes
som inspirasjonskilde og parallell ved tilbakeføring av kjøkkenet i Mesterhuset. Bygningene på
fotografiene er alle fra 1800-årenes første del.
Øverst til venstre:
Krohnstedet (lystgård i Sandviken).

Til venstre og under:
Embetsmannsgården

Under til venstre (to bilder) Kjøpmannshuset

Under: Skipperhuset
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GJENNOMGANG AV PLANLØSNING OG INTERIØR: ANNEN ETASJE
Annen etasje viser i sin opprinnelige plan det gamle fenomenet med gjennomgående gang - en idè som i 1808
ble forlatt i første etasjes plan til fordel for en mindre Forstue og et kammers bak. Den gjennomgående gangen
ga direkte adgang til annen etasjes hovedrom. Saler (stuer) på vestsiden og værelse og sal (stue), hver med sine
kammers, på østsiden. Hovedtrappen kommer opp i gangens nordre del. Loftstrappen hvis løp strekker seg
fra syd, parallelt over hovedtrappen, var rettløpet i likhet med hovedtrappen og annen etasjes gelender skiller seg fra første etasjes ved en adskillig enklere utforming - mer i tråd med hva man finner i andre bergenske
borgerhus fra samme tid.
Et tidsskille vises ved at gangen i siste halvdel av 1870-årene deles i gang og entre. En tofløyet glassdør
ble satt opp i linje med loftstrappens første trinn. Endringen nødvendiggjorde ombygging av loftstrappen ved
at det nedre løpet nedenfor veggskillet (den buede portalen til øvre trappeløp) ble fjernet og en ny vinklet trapp
montert. I nyere tid, etter 1928 (ref. oppmåling) er dørkarmen snudd med resultatet at kun det østre dørbladet
kan åpnes helt, det vestre dørbladet åpnes bare halvveis fordi det slår mot loftstrappens første trinn.
Annen etasje fremtrer etter slutten av 1870-tallet i større grad som funksjonsmessig en egen leilighet.
Allerede i 1846 takseres et kjøkken med skorsten i annen etasje. Om dette har vært et anretningskjøkken for
salsetasjen eller om annen etasje har fungert som en egen enhet er usikkert og kan ha endret seg over tid. Folketellingen av 1865 viser at huset bebos av Daniel Stoltz, hans hustru Bergithe (Birgitte) med hele 10 barn i alder
fra 2 til 21 år. I tillegg en tjenestedreng og to tjenestepiker. Biografiske opplysninger viser at huset aldri i eldre
tid har vært generasjonsdelt. Det er følgelig ikke grunnlag for å anta at huset var delt mellom to familier på det
tidspunktet eller tidligere, Normalt ville det være naturlig om den eldre generasjon fortsatte å bo i huset etter at
den yngre overtok. I storhetstiden hadde Stoltzfamilien ytterligere eiendom slik at Mesterhuset ikke nødvendig måtte fungere som generasjonsbolig. Som eierhistorikken sammenholdt med biografiske kilder viser, har
Mesterhuset fra 1808 og frem til 1889 fungert som enfamiliebolig.
At første etasjes rom navngis med begreper som viser til dagligliv og annen etasjes rom med begrepet “sal”
er i seg selv ikke bevis for det ene eller andre. Begreper og navngivelse av rom kan skape tradisjon og kan overleve
over lang tid uavhengig av faktisk bruk, men rommenes utstyr og utvikling forteller noe. Men det faktum at foreldre har overlatt huset til generasjonen som overtok reperbanen og selv bodd annet sted, legger tyngde til hypotesen om representativ bruk av annen etasje i tråd med det klassiske bruksinnholdet i salsbegrepet. 			
Kjøkkenet i annen etasje besto frem til noe før 1906 da trappen fjernes, kammersene rives og gulvet fornyes . I
eldre tid kaltes rommene i annen etasje 203 Sal, 201 Liten Sal, 204 Mindre sal, 205/202 Gang, kammers og 206
Værelse. Rommene i annen etasje ble gitt disse betegnelsene i 1928: 201 stue, 203 salong, 204 barneværelse, 205
gang, 206 soveværelse.
Innredningen av Mesterhusets annen etasje gjennom 1800-årenes første halvdel antyder en klassisk salsetasje i motsetning til første etasjes dagliglivsorienterte bruk. Branntaksten fra 1808 omtaler tre av rommene
i annen etasje som saler (i betydningen annen etasjes stuer) i motsetning til første etasjes stuer og kammers.
Beskrivelsen gjentas i taksten fra 1846, men begrepet sal er endret til værelser i 1856. Denne begrepsutviklingen samsvarer forøvrig med den historiske utviklingen av salen som fenomen i borgernes bolighus.
Gjennom 1700-årene og 1800-årenes første halvdel var salen et sosialt nødvendig men lite brukt formelt rom egnet til selskapelighet, formelle mottagelser og vinterens ball. Et forum for privat iscenesettelse av
begivenheter som i de påfølgende årtier etablerte seg i det offentlige rom gjennom selskaps og leseklubber, assosiasjoner av ulike slag: utviklingen av en ny type offentlighet med et innhold som borgerne tidligere måtte
iscenesette selv i sine private hjem.
Fra å være et lite brukt, men formelt viktig rom med sparsom møblering: etter regelen kun stoler langs
veggene og speil mellom vinduene, ble salene i annen halvdel av 1800-årene i større grad overlatt til bruk som
pulterkamre for alskens oppbevaring - medmindre husholdningen hadde praktisk bruk for de ofte store rommene. Mange saler ble i annen halvdel av 1800-årene oppdelt i mindre rom med mer dagligdagse funksjoner.
Det kan hypotetisk se ut som den representative bruken av Mesterhusets annen etasje ble utviklet til sitt høyeste
nivå rundt 1840 da tjenertrappen mellom første og annen etasje ble etablert og muliggjorde friksjonsfri betjening av herskapets festligheter i de påkostede rommene. 1840-tallets overdådige papirtapet med tapetbord i
salen signaliserer også at rommet ble oppfattet som svært viktig.
På samme tid ble den mindre salen mot nord også innredet for første gang med en enklere men dog påkostet papirtapet. Slik sett er Mesterhuset velegnet som en illustrasjon på det høyborgerlige liv anno 1800-åre17

nes første halvdel. I det ligger også et argument for å vurdere ulike innfallsvinkler for tilbakeføring av annen
etasjes gang og sal uavhengig av 1870-tallets bygningsmessige endringer av gangen og loftstrappen.
Annen etasjes sydøstlige stue med kammers 201a,b,c rett over rom 101a,b,c omtales i 1808 og i 1846
som en liten sal. Rommet med kammers følger etter planen det tradisjonelle mønsteret med dagligstue og
sengekammers til høyre for midtgangen, men har i dette husets annen etasje fått en annen formell betegnelse
og muligens også en annen bruk. Allerede i 1815/20 påkostes den lille salen med kostbar fransk tapet og tapetbord. I påfølgende perioder følges det opp med nye tapeter og tapetborder av høy klasse. I realiteten mer
avanserte innredninger enn første etasje kan oppvise. Man kan ihvertfall slutte at annen etasje med sine sammenknyttede store rom og representative interiører egnet seg godt som festetasje og som fremvisning av borgelig og økonomisk soliditet i forholdet til handelsforbindelser.
		
Som gjest i Mesterhuset tidlig på 1800-tallet ville man møte herskapet i hoveddøren og bli vist opp trappen til
annne etasje gjennom den bueformede portalen over trapperepoet. Opp trappen og møter der en gjennomgående gang med vindu i begge ender. Umiddelbart etter trappeløpet: enfløyede tofyllings Louis-seize dører til
høyre og venstre. I 1815/20 nøkternt innredet gang i begge etasjer: grønne vegger og mørk brune dører i første
etasje, gråbeige dører i annen etasje. På vei mot søndre del av annen etasjes gang passeres trappeåpningens
enkle gelender bestående av megler og horisontale rundstokker, tre i høyden, loftstrappens nedre del antagelig
med tilsvarende gelender og der den gjennombryter skilleveggen oppunder himlingsnivå en rundbuet åpening
tilsvarende som i hovedtrappen. Deretter tofløyede Louis-seizedører til høyre og venstre. Vindu mot syd rett
frem. Til venstre den Lille Sal og til høyre Salen med tofløyet dør videre til rommet nordenfor, den Mindre
Sal. Øst for den Lille Sal to sengekammers og nord for den Lille Sal et værelse med kammers på østsiden. Den
observante gjest ville legge merke til at gangveggens østre side på to steder var stivet opp med strekkfisker.
Forstue/gang/trapperom. Rom 202 og 205 - Bygningen er konstruert som (gjennomgående) midtgangshus,
men allerede i utgangspunktet ble midtgangskonstruksjonen i første etasje avdelt med skillevegg slik at den
nordre delen dannet et eget kammers tilknyttet bl.a. kjøkkenet. Her var vindu og ikke dør som normalt ville
vært tilfelle i et tradisjonelt midtgangshus. Inngangen i nord var via kjøkkenet. Den søndre delen utgjorde trapperom eller en forstue med adkomst til annen etasje og stuene/salene til hver side.
I prinsippet er tømmeret laftet som gjennomgående midtgang både i første og annen etasje, men det er
likevel gjennomført en forsterkning av forbindelsen mellom østre og vestre tømmerkjerne ved at de to kjernene
er forbundet med laft fra overkant dørhøyde og opp til himling omtrent midtveis i gangen. I annen etasje er det
ikke noe spor etter dør under skillet, men kun et skille av laft i overkant dørhøyde og opp til himling. I begge
etasjer er skillene med unntak av øverste omfar/taklist saget bort og sporene dekket over med tapet. I annen
etasje ble tverrlaftet skåret bort ganske tidlig - muligens så tidlig som i 1840-årene.
Hovedtrappen til annen etasje er en meget fint utført rettløpstrapp i Louis seize stil med et repos som forlenger og forsterker virkningen i første etasjes trapperom. Umiddelbart etter repoet lukkes åpningen mot øst av
en bordvegg. I overkant brytes bjelkelaget av en skrå takflate som gir bedre passeringshøyde for brukeren. Denne
skråen er imidlertid ikke opprinnelig, men resultat av en mindre ombygging utført ca. 1900. Før den tid var passasjen noe lavere. Trappeoppgangens vegger følger gangens overflatekledninger/maling/tapeter. Over og parallelt med hovedtrappen fra første til annen etasje er loftstrappen innkledt i pløyde bord og med oppgang fra syd.
Størsteparten av denne trappen er opprinnelig, men endret i søndre nedre del. Tverrlaft fra østvegg til vestvegg
- med buet åpning for passasje til loftet - er saget bort. Dog sitter noe av buen igjen på trappepassasjens østre side.
Loftstrappen er opprinnelig og ikke tilført rundt 1880 som man kunne tro ut fra stilformen til trappens nedre løp.
Annen etasjes gjennomgående gang skiftet karakter i annen halvdel av 1870-årene da det ble oppført
en skillevegg med tofløyet glassdør mot syd. Skillet skapte en liten forstue (202) foran stuen 201 og salen 203.
Oppføringen av skillet medførte at nedre del av rettløpstrappen til loftet måtte fjernes og erstattes med et nytt
vinklet nedre trappeløp. Dørbladene slo opprinnelig mot syd, men er i nyere tid endret til nordvendt slik at det
ene dørbladet bare lar seg halvveis åpne da det slår mot loftstrappens nedre trinn. Øvre del av loftstrappen er
fremdeles den opprinnelige. Skillet er der trappen bryter gjennom det opprinnelig laftede tverrskillet i gangen.
I selve gangarealet lå laftet over dørhøyde, men loftstrappens stigning medførte at åpningen der ble noe lavere
enn man fant bekvemt og det er klare spor etter at overdelen av åpningen har vært buet. Et stykke av buen sitter
igjen på østre side av åpningen. Buen forsvant antagelig enten da nedre del av trappeløpet ble skiftet ut eller i
den større interiørpmbyggingen ca 1900. Laftet her ble saget bort og det ble satt inn en enkel labankdør.
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Gangen var opprinnelig enkelt dekorert med malt papirtrekk på veggene og malte himlingsbord. I 1840-årene
ble det satt opp en enkel tapet med tapetbord tilsvarende i første etasjes gang/forstue. Sansynligvis var dørene i
anne etasje også ekeådret i denne perioden. Senere dekor i form av papirtapeter og malte overflater. I 1870-årene ble dørene ekeådret og dette ble gjentatt i en mørkere variant i begynnelsen av 1900-tallet. Ca 1950/60 ble
det satt opp en høy brystning både i første og annen etasjes gang samt i trappeløpet.
Annen etasjes opprinnelig gjennomgående gang har et vindu på sydveggen og hadde opprinnelig vindu
også på nordveggen. Dette nordre vinduet ble skiftet ut med dører i forbindelse med oppføring av et privettilbygg rundt 1900. Tilbygget består av en frittstående sjakt med privethus på toppen (annen etasje) og tilsluttet
med adgang til annen etasjes gang i hovedhuset samt til utvendig trapp til gårdsplassen under og bro over til
nærmeste produksjonsbygg i nord (Tjærehuset). Det er rimelig å anta at vinduet mot vest i rom 204 opprinnelig sto i gangveggen mot nord. Døren fra gangen til rom 206 er skiftet ut i annet kvartal av 1900-årene.
Større endringer er også utført i den opprinnelige gangens søndre del som ble avdelt med tofløyet dør i
annen halvdel av 1870-årene. I sin form fra 1870-tallet var den søndre delen en liten forstue til rommene i sydøst og sydvest. Noe etter 1906 ble taklistene her sjablondekorert og bordtakflaten sjablonert. En større endring
skjedde i løpet av 1920-årene, før 1928, da veggen mellom den lille forstuen 202 og stuen 201 i øst ble revet. Stuen
201 fremsto deretter som i dag: en stue med vinkelform. Deler av gulvet i forstuen ble da skiftet ut og alt belagt
med linoleum og senere plate- parkett- og teppebelagt. Den opprinnelige tofløyede døren fra gangen til stuen 201
forsvant imidlertid ikke, men ble flyttet og gjenbrukt som dørblader i den eldre (antagelig opprinnelige) på det
tidspunktet dørløse dørkarmen mellom salen 203 og den mindre salen 204. Da dørbladene ikke var brede nok
ble det montert en stående stolpe med anslag i åpningen mellom de to dørbladene som dermed fremsto som to
separate tettstilte dører. Denne løsningen har i ettertid skapt ulike forestillinger om årsaker og historikk.
Den Lille Sal/stue og kammers. Rom 201 - Opprinnelig tre rom fra 1808 og frem til noe etter 1906. To kammers avdelt fra stuen med laftet tømmervegg. De to kammersene innbyrdes avdelt med lettvegg. Skilleveggene
av laft retning nord/syd ble fjernet noe etter 1906 da eksisterende (minus del av gangen eller entreen) stue ble
dannet. Noe uvanlig er det at gulvbordene i hele rommets (kammers + stue) lengde er lagt før lafteveggen som
skilte rommene ble satt opp. Antagelig ble kammersveggene i annen etasje laftet for å bedre sammenbindingen
av tømmerkassen under takkonstruksjonen. At gulvet ble lagt før laftingen ble påbegynt kan skyldes noe så
enkelt som at det var praktisk å ha noe å stå på under de videre arbeidene.
I første periode (1808) hadde kammersene og dagligstuen ulike veggtrekk. Dagligstuen med papirtapet
og kammersene antagelig først umalt, men tidlig utstyrt med henholdsvis papirtapet og malt papir. Stuens vegger var opprinnelig tapetsert med en sjarmerende blomstret tapet i mørk koboltblå mot lys oker bunn. Kammersene uten innredning i den første delen av perioden.
I 1815 eller noe etter ble de kraftige hulkil Louis-seize taklistene supplert med empireprofilerte og rosettdekorerte lister i taket inntil taklistene. Bak disse er den opprinnelige eldste takmalingen fra første periode
bevart urørt. Rommet fikk nå en overdådig empireutførelse med førsteklasses dyr fransk tapet med iriseffekt
og brede effektfulle tapetborder oppunder taklisten. Tapetborden viser dels blomster dels løv og er overdådig
dekorert i mange farger og sterke effekter. Veggen fikk en malt brystning i underkant vindushøyde - med sjablondekor oppunder brystningslisten (brystningslisten er nå borte). Utførelsen er fullt på høyde med det beste
av det som er bevart i Bergen fra denne perioden, kanskje et hakk bedre! Selv empire/Louis-seize tapetene på
Damsgård overgår ikke denne (dog med unntak av salstapetet i annen etasje).
Kammerset mot sydøst fikk nå okermalt papir på veggene og kammerset mot nordøst en litt abstrakt
blomster/ranke tapet som kanskje kan forbindes med tidlig Biedermeier. Dessverre er taklerretene fra denne
perioden fjernet og det finnes ingen fragmenter tilbake. Taklistene indikerer ihvertfall takfargen. Deretter følger perioder med interessante papirtapeter i biedermeier, nyrokokko og historisme både i kammers og stue.
Det karakteristiske er at den Lille Sal/stuen og kammersene heretter får identisk utførelse.
Noe etter 1873 ble det spent opp nytt bomullslerret i rommene og malt opp ensfargede veggflater men
med en bred kontrasterende stripe langs kantene samt en smalere stripe med knekk i hjørnene. Før lerretet
ble spent opp ble rifter i tapetlaget under reparert med påklistrede avis/magasin sider. Sidene refererer til året
1872. Nå kan slike magasiner gjerne ha noe oppbevaringstid før de kastes, men det er rimelig å tro at arbeidene
ble ferdigstilt før branntakseringen i 1879.
Noe etter 1906 ble skilleveggene fjernet og lerretsrester fra nedrevne vegger benyttet som innlapping/
overdekning mellom ulike tidligere roms vegg/himlingsoverflater. En av kammerdørene ble etter all sannsynlig19

het benyttet til en døråpning mellom de nå utvidede rommene 206 og 201. Veggene i det nye større rommet 201
ble nå malt opp i mørk turkisgrønt med smal stripe og bredt kantfelt i mørk oker og sjablondekor i gull. Taklisten
ble sjablonert med bladgull på oker bunn i likhet med salens taklist. Himlingen ble rikt sjablonert i brede felter
langs taklisten. Hjørneornamentene i himlingen er nær identiske med veggens hjørneornamenter.
I ettertid fremstår empiretiden anno 1815 og en ”Nye Norge” preget periode post-1906 som rommets
absolutte interiørtekniske og ekstravagante høydepunkter dekormessig. Senere overflater er av mer ordinær
art. Etter 1921 og før 1928 ble skilleveggen mellom 201 og entreen 202 revet slik at det ble dannet en større vinkelstue. De tofløyede dørene til entreen som da ble overflødige ble gjenbrukt med midtstolpe som utfyllende
element i den allerede fra gammelt av eksisterende dørkarmen mellom 203 og 204.
Salen. Rom 203 - Salen nås fra den opprinnelige midtgangen, senere forstuen, gjennom en fint utført tofløyet
Louis-seize dør. Salen er svært lite endret og har beholdt sin opprinnelige form og med unntak av taklerretet
også sitt opprinnelige utstyr. Dvs. taklister, veggflater (med alle sjikt representert), brannmur, dørblader mot
202, dørgerikter og karmer, vinduer og vinsusgerikter, fotlister og gulv er bevart som opprinnelig. I 1870-årene
ble det strukket bomullslerret over det opprinnelige malte papiret og tapetlagene på veggene. Tilsvarende ble
himlingslerretet skiftet ut og det ble montert en takrosett.
Salen var av de første rom i huset som ble innredet og beskrives i 1808-branntaksten som trukket med
(be)“trekpapir” dvs tapet og med lerret i taket. På østveggen er første lag tapet fjernet alle steder med unntak
av bak fotlisten og dørgerikten. Det innebærer også at rommet ble tapetsert før gerikter ble montert. Fotlisten
skiller seg forøvrig fra fotlistene i andre rom da den er utført med høvlede profiler og ikke utskåret som ellers
er tilfelle. Profilene er imidlertid av en type som bør kunne klassifiseres som alderdommelige nok til å være
opprinnelige og det er ikke spor etter andre fotlister. Tømmerveggen viser spor av å ha blitt vasket av, dvs et lag
papir er fjernet. Hva dette skyldes er uvisst - dårlig klister uegnet for overtapetsering? Man kan skimte lysere
spor etter papirremser som opprinnelig har dekket omfarene og tømmeret ellers virker lyst og vasket som om
en tidlig sjikt er fjernet. Første lag trekk på østveggen er således malt tykt papir fra ca 1815/20 i lyst blågrønt
på en rent grønn bunn. Mye av det blågrønne er borte - antagelig gått med i tapetklister da neste lag tapet ble
revet ned før oppsetting av bomullslerretet i slutten av 1870-årene. På vest- og nordveggen derimot lar de eldste
tapetlagene seg avdekke komplett.
Første lag tapet ble satt opp i 1808 og sto til oker/beige himling (etter taklistene å dømme), gråbeige
brannmur og dører. Gulvet var åpenbart umalt. Det kan ofte være vanskelig å vurdere hvorvidt et tidlig strøk er
et grunningsstrøk eller faktisk overflate. I dette tilfellet rimer fargerekkefølgen godt med at rommet ble holdt i
okerfarger (beige) til det grønne første tapetet. Tapetet gir et nesten modernistisk inntrykk, noe abstrakt, men
med et gjenkjennelig utgangspunkt i blomster/planter. Spinkelt småmønstret på ensfarget grønn bunn. Fargene på dører, himling og brannmur er konservative og minner mer om rokokkoens fargeholdning fra 20-50
år tidligere
Rundt 1815/20 ble salen trukket med tykt papir og malt et grønt grunnstrøk og deretter en blågrønn
overflate. Enkelt i uttrykket - dog var brannmuren i to farger: dels dyp flaskegrønn dels lys grå. Dører/vinduer/
gerikter i lys grått. Gulvet trehvitt og tradisjonelt såpeskurt. Salsgulv ble forøvrig sedvanemessig holdt trehvite
da maling raskt ville bli ødelagt av dans.
Rommet ble i neste omgang, antagelig ca 1840, trukket med en svært avansert biedermeiertapet med en
bred velourisert tapetbord oppunder taklisten. Relativt mørk, men antagelig svært effektfull med store arkitektonisk inspirerte motiver og blomster. Det har ikke vært tid til å avdekke og registrere en hel mønsterrapport,
noe som absolutt bør gjøres da tapetet er svært interessant og antagelig relativt sjeldent.
I 1850/60-årene ble salen trukket med en blomstret Louis-seize/rokokko inspirert papirtapet og deretter sto rommet åpenbart uendret frem til slutten av 1870-tallet (avispapir rundt dørene samt som reparasjon
viser til året 1878). I slutten av 1870-årene ble salens vegger trukket med bomullslerret og malt. Himlingen fikk
nytt lerret med takrosett. Første lag maling på vegglerretet er en mørk oker som antagelig er underlag. Deretter
kraftig røde veggfelt med bredt mørk rødt felt oppunder taklisten - veggfelt og øvre felt skilt av en lys stripe.
Denne dekoren er parallell med første dekorlag på veggen i entreen utenfor som med all sikkerhet kan dateres
samtidig med oppføringen av skillet mellom gangen 205 og entreen 202.
Først i begynnelsen av 1900-årene får salen ny dekor. Da males taklisten i oker bunn med gullsjablonert
mønster tilsvarende stuen 201 noe etter 1906. Veggen males i grønt med et bredt mørkere bånd oppunder taklisten og et tilsvarende noe smalere bånd mot rommets hjørner. I knekken mellom horisontale bånd oppunder
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taklisten og vertikale bånd ved hjørnene males en knekket og buet overgang. I 1920-årene får salen samme
funksjonalistiske tapet som entreen utenfor og endrer betegnelse til “salon” (ref. oppmåling 1928).
Døren fra salen og inn til den mindre salen i nord er et kapitel for seg. Karmen er åpenbart original i
veggen og fungerte jo åpenbart som den nødvendige forbindelsen mellom den store og den mindre sal. Uten
denne døråpningen ville de opprinnelige betegnelsene være meningsløse. I dag, og ihvertfall siden 1928 da en
oppmåling viser samme situasjon som i dag, står en midtstolpe midt i karmåpningen og utgjør et nødvendig
anslag for to separate men opprinnelig sammenhørende dørblader. Dørbladene er for smale for den ekstra brede opprinnelige karmen. Fargelagene på midtstolpen er få og viser at den ikke har særlig alder. Den er tegnet
inn i 1928 og dørbladene formodes da å ha endt opp her som en indirekte følge av nedrivingen av skilleveggen
og døren mellom entreen 202 og stuen 201. Fargelagene på dørene bekrefter også at dørbladene opprinnelig
og før 1920-tallet var døren mellom gangen 205/202 og stuen 201. Sannsynligvis er dørbladene mellom de to
salene kommet bort og karmen har stått uten dørblader inntil situasjonen ble avhjulpet etter demonteringen av
døren mellom 201 og 202. At de ikke passet i den etablerte åpningen ble avhjulpet ved å montere en midtstolpe
som anslag.
Den mindre Sal/kammers. Rom 204 - Rommet mot nordvest er forbundet med Salen gjennom en ekstra
bred døråpning som i en lengre periode må ha stått uten dørblader (se rom 203 - opprinnelig var det nok dørblader her). I nyere tid ble det satt inn gjenbrukte dørblader her samt en midtstolpe med anslag i karmen. Se
beskrivelsen under rom 203. Den mindre salen uinnredet lenge, helt frem til begynnelsen av 1840-årene da det
beskrives i branntaksten fra 1846 at rommet er tapetsert.
Eldste papirtapet kan uavhengig av det dateres til perioden 1840-60. Deretter følger suksessivt en rekke
interessante papirtapeter og i nyere tid malte sjikt og platekledning. Det er ikke strukket strie eller lerret her,
men første sjikt tapet er klistret rett på tømmerveggen. Tømmeret er relativt mørkt etter å ha stått lenge synlig.
Vinduet mot vest antas å ha blitt flyttet hit fra en opprinnelig plassering i gangens nordvegg en gang
mellom 1898 og 1906. Et fotografi fra ca. 1900 viser vinduet på plass her. Gerikter og fargelag på vinduet mot
vest skiller seg noe fra tilvarende på nordveggen. Nordveggens to vinduer med gerikter er opprinnelige. Brannmuren med pipeløp er opprinnelig, dog med en mindre påbygning i vestlig retning. Døren mot gangen med
gerikter samt taklist er opprinnelig. Himlingen har opprinnelige malte bord bevart, men er overtrukket med
malt lerret fra siste del av 1800-årene.
Værelse med kammers/Kjøkken Rom 206a,b,c - Opprinnelig var rommet i nordøstre hjørne av annen etasje
delt med laftevegg i stue og et kammers, senere delt ytterligere til to kammers. Kammersveggene ble revet noe
før 1906 da rommet fremsto slik som i dag og med betegnelsen soveværelse. Rommets og kammersenes historie er komplisert da de i mellomperioder endret bruksfunksjon.
Kammersene ble ikke innredet med veggtrekk før nærmere annet kvartal av 1800-årene, men værelset
hadde allerede i første periode en sjarmerende papirtapet med små blomstermotiver på lys bunn. Senere interiørperioder er ordinære og ingen peker seg spesielt ut som nevneverdig. Det skyldes nok også at værelset i
begynnelsen av 1840-årene ble ombygget til kjøkken med derpåfølgende enkle oppmalinger. I 1846 var det en
skorsten (grue) i kjøkkenet og fra 1856 også en komfyr.
Kammerset mot nordøst var i 1846 innredet som trapperom. I kjøkkenets første etasje beskrives da en
trapp som etter sporene å dømme brøt gjennom gulvet her og forbandt første og annen etasje utenom hovedtrappen. Eldre papir med malinglag fra annet og tredje kvartal av 1800-årene er klistret på veggen i åpningen
mellom de to etasjene - i etasjemellomrommet som ellers ville vært et rent stubbloft. Spor i himlingen etter en
større åpning mot loftet i det samme hjørne tyder på at det etter at trappen til første etasje forsvant (eller tidligere) kan ha blitt ført opp en baktrapp til loftet her. En byggemeldt trapp anno 1946 kan være denne trappen.
Samtidig som kammersveggene ble revet, ble det lagt nytt gulv og det ble strukket lerret i himlingen
for å skjule sporene etter vegger. Tildels ble taklistene fornyet, men i kopi av de opprinnelige som fremdeles er
bevart på deler av syd og nordvegg samt i sin helhet på vestveggen. Fotlistene ble fornyet helt i tidens stil. Det
nye store rommet fikk forbindelse til dagligstuen 201 som parallelt ble utvidet ved at denne stuens kammers
også ble revet for å inngå i et større rom.
Døren mellom 206 og 201 er en opprinnelig Louis seize dør som etter all sannsynlighet har stått til et av
kammersene i 201. Dørgeriktene på rom 206-siden ble fornyet i tidens sveitserstil, mens stuesiden (201) fikk
gjenbrukte Louis seize gerikter.
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Da man noe før 1906 ønsket å ombygge 206a,b og c til et stort rom uten kammers, var utfordringen at trappeåpningen og åpningen for gruehetten fra første etasje måtte tettes. Det enkleste var åpenbart å legge nytt gulv
over det hele. I stubbloftet ble det lagt tykke støpte armerte gipsplater. Sporene etter trapp og gruehette er kun
observerbare fra første etasjes kjøkken.
Vinduene i 206a,b og c er en sak for seg. Et merkelig spor på nordveggen gir grå hår og undring. Den opprinnelige lafteveggen fra 1808 som delte kammers fra værelse støter rett i mot den gamle blendede vindusåpningen
fra 1808. Blendingstømmeret er hentet fra utsagingen av ny vindusåpning på østveggen. Et blikk på oppmålingen
fra 1928 avslører muligens sammenhengene. På kammerssiden er det avtegnet et gjenstående originalvindu med
kun en-rutes bredde med påføringen at dette vinduet er opprinnelig, men blendet på innsiden (i 1928). Nå er
neppe denne åpningen opprinnelig, slik oppmåleren antok i 1928, men selve vinduet kan jo være det. Vinduet
er for høyt på veggen og sitter for langt mot øst. Tidlige avbildninger viser en symmetrisk nordfasade (Dreiers
litografi fra 1819 fra Brødretomten) og da må det opprinnelige vinduet ha forholdt seg til fasadekomposisjonen
ellers. Dessuten er den større åpningen i tømmeret noe lenger mot vest åpenbart opprinnelig.
Oppmålerens ide leder til en hypotese som kan virke troverdig. Man kan da tenke seg at et vindu i en
rutes bredde var lysåpning til kammerset. Midt i mot lafteveggens ende var det et blendet parti med påmalt
blindvindu i en rutes bredde på fasaden. På værelsesiden satt det et virkelig vindu (som på kammerssiden) i
en-rutes bredde tilsvarende kammersvinduet. Fasadeillusjonen av et fullverdig skyvevindu i tre ruters bredde
ville dermed oppnås. Enkelt og godt egnet til å skape bryderi for ettertidens forståelse når sporene er fjernet. At
branntaksten viser til to fag vinduer i værelset og et kammers uten bemerkning om vindu, kan enten bety at de
to smale vinduene ble beregnet som ett, eller at kammersvinduet også i utgangspunktet var et blindvindu lik de
midtre rutene. Det vesentlige for byggherren var antagelig å oppnå symmetri på nordfasaden. Det er bevart to
gamle/originalvinduer med tre ruters bredde tilhørende rom 206. Ett ikke undersøkt da det ikke er på stedet.
Det er spor etter et eldre mindre vindu med stående rombeform på østveggens søndre del. Vinduet
må ha gitt belysning til kammers 206c og har antagelig kun eksistert gjennom sveitsertiden, dvs siste kvartal
av 1800-årene og frem til den store endringen i begynnelsen av 1900-tallet. De rombeformede vinduene kan
skimtes på et fotografi fra begynnelsen av 1900-tallet. Hovedsaken er imidlertid at de opprinnelige vinduene
sto på nordveggen. Østveggen var vindusløs frem til siste del av 1800-tallet. Da ble det først montert et rombeformet vindu og senere rundt 1900 saget ut tømmer til to vinduer i normalstørrelse. Tømmeret ble benyttet til
å blende nordveggens to lysåpninger. Rester av malte overflater på tømmeret forteller den historien.
LOFT
Loftet hadde i 1808 ingen lysåpninger. En samtidig avbildning og branntaksten fra 1808 understreker dette.
Før midten av 1800-tallet ble det oppført to lysåpninger i form av takarker mot øst og vest (kortsidene) Det ble
ikke innredet loftsværelser så tidlig, men at loftet fungerte som tørkeloft for tøy er rimelig å tro. Mellom 1879
og 1891 ble det innredet et avlukke (bod?) på loftet.
Først i 1906 var det bygget fire rom med ovner på loftet. Branntaksten lister opp fire dører og seks
vinduer. Vinduene var skråstilte takvinduer av jern. Arkenes plassering ville ikke passet med loftsrommenes
plassering og de ble følgelig fjernet. Rommene mot vest ble utstyrt med gjenbrukte dører fra etasjene under.
Rommene mot øst med nye stilmessig og tidsriktige dører. De siste har opprinnelig ekeådring av høy kvalitet.
Kammerset mot nordvest har et par tapeter hvorav en har høy kvalitet. De gjenbrukte dørene antas å skrive seg
fra rom som samtidig ble fjernet, dvs. kammersene til kjøkkenet eller kammersene til værelse 206.
Den østre delen av loftet (øst for trappeoppgangen) har et ekstra bordgulv lagt oppå det eldre loftsgulvet. Veggpanelet på den vestre siden gir inntrykk av å være oppført noe før veggpanelene mot øst. Det umiddelbare inntrykket er at østre del er noe yngre enn vestre. Uansett, begge halvdeler av loftet er taksert som oppført
i 1906. Loftstrappen fra annen etasje fortsetter i et eget vridd trappeløp opp til øvre loft som oppunder mønet
gir lite bruksareal.
Det er verd å merke seg at pipeløpene på øvre loft har noe forskjellig utforming. Det ene er en rettløpspipe, den andre har knekk mot vest. Feielukene er av ulik type. Pipeløpene er ulikt dimensjonert. Det bør
undersøkes nærmere om det er aldersforskjell eller andre årsaker til ulikhetene.
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PRIVETTILBYGGET
Privettilbygget mot nord er første gang omtalt i en byggemelding til Bergen kommune i 1889. Det beskrives
da ganske inngående, men det er uvisst i hvilken grad
byggetegningene ble fulgt ved oppføringen:
4 Alen i Nord og Syd og 3 Alen bred. 8 Alen høy i laveste
kant da den får Halvtak med fald mot Nord hvis høyeste
kant går opp under Hovedbygningens Gesims. Bygningen
er til dels aaben under, saa der bliver fri Passage gjennom
smitet mellom Hovedbygningen og Spindeboden. Til 2.
etg. fører en overdekket Trappe, som begynder i Vest.
Privettilbygget kunne tenkes å være tegnet inn i oversendelsen av branntakstkopi til Norges brannkasse.
Denne kopien med tegning befinner seg i Riksarkivet.
Tegningen er temmelig grov og tildels feil da hovedhuset er vendt feil vei. Av tegningen ser man at den utvendige trappen ikke er oppført. Kun selve privetsjakten og
privethuset kan tenkes å være avmerket - men det dreier seg muligens kun om et skur som er taksert i 1897
som beliggende mellom spinneboden og hovedhuset.
Privettilbygget. Foto: Gustav Brosing 1956.
Dessverre er teksten til “tilbygget” temmelig uleselig.
Verandaen/broen er ihvertfall ennå ikke påtenkt. Ut over denne muligens misvisende tegningen gjenfinnes
ikke privettilbygget i senere branntakster og forståelsen av tilbygget er slik sett overlatt til hva bygningen som
står der i dag gir fra seg av informasjon. Det er i det hele tatt merkelig om man i 1906 ikke skulle taksert privettilbygget om det var oppført.
En målsetting av eksisterende privettilbygg viser at det faktisk er noe større enn målane angitt i byggemeldingen fra 1889. Jarle Anfinsen har målt opp privettilbygget og konstatert at målene ikke er identiske med
byggemeldingens mål.
Privetsjakten og privethuset er bygget opp av bjelker, dels fra reperbanens eldre bygninger. Privetsjakten er kledt med gjenbrukt liggende uprofilert vestlandskledning som antagelig stammer fra hovedbygningen.
Selve privethuset er på vestsiden kledt med liggende vestlandspanel med staffprofil. Antagelig har nordog østsiden vært kledt med samme type panel. Den er også benyttet innvendig i privethuset på nordveggen til
hovedhuset som jo utgjør privethusets søndre innvendige vegg. Her er den åpenbart satt opp som opprinnelig
innvendig veggkledning da privethuset ble bygget. Panelet er ganske likt panelet på det toetasjes Tjærehuset og
kan være overskuddsmaterialer fra oppføringen av Tjærehusets annen etasje.
Konstruksjonen av privettilbyggets første etasje er utført med gjenbruksmaterialer fra eldre bygg. Det
er en gammel innskrift på en bjelke. Innskriften markerer snor/kordel nummerering og bygningsdelen stammer følgelig fra reperbanbygningen.
I annen etasje er det ens type bjelker både i bærende veggkonstruksjoner og som bæring for taket. Det
er imidlertid ikke åpenlyst at de to etasjene har ulik historie. Malingsjiktene viser også til identiske perioder
hva gjelder annen etasjes konstruksjon, der privetsjakten er preget av en lengre historie i og med bruken av
gjenbruksmaterialer både i konstruksjon og yttervegger. Det liggende panelet på privetsjakten er antagelig
gjenbruk fra hovedbygningens fasader.
Himlinger og innvendige skillevegger er utført med stående perlestaffpanel av en type som var i bruk
fra 1870-årene og frem til langt ut på 1900-tallet. De virker imdlertid ganske ens og det er ingen grunn til å
oppfatte flere enn en byggeperiode.
Selve privethuset er delt i to rom. En innebygget svalgang på vestsiden og et privetrom mot øst. Privetrommet har negativspor etter utedosetet mot bindingsverket mot nord og mot vest og østveggene. Svalgangen
og privetrommet er adskilt med en lettvegg bestående av stående perlestaffpanel samt en sekundært utsaget
labankdør mellom de to avdelingene og en knekk på skilleveggens løp som muligjør separate dører fra hovedhusets gang inn til hvert av de to rommene. Selve skilleveggen har alltid hatt den knekken den har i dag.
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Byggeanmeldelsestegning fra rørlegger Jacobsen, 1920. Til venstre snitt gjennom privettilbygget.

Himlingen over knekken er umalt og frisk. Hadde veggen/knekken endret posisjon ville partiet over hatt spor
av å ha vært synlig himling.
Selve privethusets vestside er i utgangspunktet bygget opp som en åpen svalgang som er kraget ut over
privetsjakten. Det kan synes som om det liggende panelet i utgangspunktet kun har dekket et gjerde eller gelender. Vinduet med stående panelbord til ene siden er da satt inn sekundært i annen omgang. Det er imidlertid
ikke malingsspor på brettet under det stående panelet. Man kan ha planlagt åpen svalgang og raskt endret til
innelukket. Uansett mener jeg svalgangen må oppfattes som en lukket svalgang med vindu. En mulig anderledes forhistorie er i såfall svært kort.
Den overdekkede utvendige trappen mot vest har trinnprofiler som hører hjemme i tiden 1900-30, dvs
stor karnissprofil. En eldre trapp ville sannsynligvis hatt hulkil/staff kombinasjon. Stolpene samt tverrbjelkene
som bærer taket ser ut til å være originale og samtidige med selve trappen. Kun selve taket er skiftet ut og er da
antagelig forenklet noe i formen.
Trappen leder opp til en labankdør inn til den innelukkede svalgangen. Labankdøren synes å være fra
gammelt av godt integrert i selve privethuskonstruksjonen. Trappegelenderet ligger tett inntil stolpene som
bærer taket og er trehvite der de slutter til stolpene. Stolper og gelender virker med samtidige. Den øvre håndlisten er imidlertid på et tidspunkt skiftet ut med en kopi som ikke like godt er tilpasset en svungen overgang
mot festet i veggen. Mot privethusveggen er gelenderet fastgjort ved hjelp av flere påspikrede profilerte bord
med en forutgående egen historie. Et avgjørende moment i å vurdere trappens alder i forhold til selve privethuset er det eldste fargesjiktet. Både privethusets panel og trappens vange har i bunnen en lys oker farge . På den
bakgrunnen er det rimelig å slutte at trappen er av samme alder som privethus og sjakt. Eller ihvertfall svært
nær i oppførelsestidspunkt.
Døren mot nord er av 1900-talls type og med svært få malinglag. Under forutsetning av at broen som
leder (ledet) fra svalgangen over til Tjærehusets annen etasje er påbygget senere (1920-tallet), må det sluttes at
døren her og døren inn til Tjærehuset fra broen er sekundære. Det som står igjen av brokonstruksjonen virker
noe påspikret og sekundært i forhold til selve privettilbygget. Broen er tegnet inn på oppmålingen fra 1928.
I 1921 monteres vannklosett i hovedbygningen og i privettilbygget. Sporene etter utedobenken er imidlertid
så klare at man må gå ut fra at privettilbygget er eldre og ellers ville jo privetsjakten ha vært uten mening. Det er følgelig all mulig grunn til å datere privettilbygget til tidlig 1900-tall. Kanskje så sent som noe etter 1906. Det er merkelig
at det ikke er nevnt i branntaksten fra 1906 dersom det allerede sto der. Det ligger rustne soilrør i grunnen under
privetsjakten. Disse skriver seg nok fra et vannklosett og en vask som det er spor etter i svalgangen mot skilleveggen.
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Det er rimelig å tro at en tidlig baderomsovn og senere et vannklosett ble installert i et rom som kunne varmes
opp vinterstid. Det er ingen spor etter isolasjon eller tette nok vegger og gulv i privetrommet. Den innvendige
malingen på bjelkene tyder på at de har stått blottlagt kun med panel utvendig. Rommet ser ut til å ha vært
så enkelt innredet som forventet av en utedo. Det er kun to fargelag på himling/takbjelker og vegger (bjelker,
stående perlestaffpanel og liggende vestlandspanel). Disse fargelagene samsvarer og viser at rommet i første
omgang var malt med lys oker vegger og lysere oker himlingspanel/takbjelker. I neste omgang var veggene malt
i mellomgrønt og himlingsbord/takbjelker i noe mørkere oker enn første lag. Døren til gangen i hovedhuset
har i de to samme periodene vært malt oker. Labankdøren mot svalgangen har de to samme fargelagene som
veggene. Det siste fargelaget avgrenset av labankene som i den omgangen ble spikret på for å lage dør.
Mot vest og øst er dosetet/kassens form tydelig avmerket som negativspor i malingen på henholdsvis
stående panel mot vest, bindingsverk mot nord og øst og mot den invendige siden av det gjenværende liggende
panelet mot øst. Det er mao. en lesbar helhet i det som er tilbake av interiøret som gjør det vanskelig å tenke
seg at rommet har hatt en tidlig baderomsovn.
En undersøkelse av nordveggen i hovedhusets gang gir ytterligere indikasjoner. Første veggdekor som
tilhører perioden dørene ut til privettilbygget ble montert er en blank litt skarp grønnfarge 4010-G90Y, malt
direkte på papirtapet fra ca 1900 (keramisk flisimiterende tapet). Tapetet er da første veggdekor, limt på tykk
papp, parallelt med at det ble montert dører ut til privettilbygget. Om dette er utført noe før eller rett etter 1906
er uvisst. Tapetet kan dateres til ca 1900.
Under nedriving av baderom fra ca. 1980 ble det blottlagt faspanel bak de moderne innredningene.
Faspanelet var malt, antagelig først oker og deretter skarp rosa. Panelet er nå fjernet men indikerer klart at privetrommet i 1920-årene ble panelt innvendig. Byggemeldingstegning fra rørlegger Jacobsen datert 1920 viser
planlagt badekar og toalett i privetrommet.
Resonnementet leder da til følgende hypotese om privettilbyggets historie: Planlagt i 1889 av Jacob
Neuman Jansson, men ikke utført. I 1896 ovetok O.Nilssen & Søn eiendommen og det er ut fra sporene fullt
mulig å tenke seg at privettilbygget da ble realisert i 1896 eller i årene som fulgte - dog i en noe annen form
enn byggemeldingen fra 1889 impliserte.
Dersom baderomsovnen sto her fra ca 1906, er det vel rimelig å tro at privethuset kom noe tidligere,
medmindre privetfunksjonen delte rom med baderomsovnen fra starten av. Privetrommets eldste historie frem
til 1921 er som gammeldags klaskedo med bygget sete mot nordveggen og luftig innredning, dog malt. I 1921
paneles interiøret med faspanel og det monteres badekar og toalett. Ca. 1980 moderniseres badet med støp og
isolasjon.
Døren fra privetrommet ut til gangen i hovedhuset har stått der så lenge veggen døren står i har vært
panelt med liggende panel på privetsiden og senere med faspanel. Den eldste overflaten: Vestlandspanelet har
geriktspor som tilhører denne døren. Døren er av samme type som dørene installert på loftet i begynnelsen
av 1900-tallet og taksert i 1906. Døren fra gangen til svalgangen er gjenbruk fra huset. Opprinnelig Louisseizedør (fra et kammers?)
Det er sannsynlig at både vinduet i svalgangen og den utvendige trappen med overdekning er så godt
som samtidige med selve privettilbygget. Innbyggingen av trappens underside er imidlertid av relativt ny dato.
Den nå gjenspikrede labankdøren mellom svalgang og privetrom må antas å være saget ut i etterkant da feltet
under labanken som samlet bordene og var feste for hengsler, er malt lik første strøk maling på privetrommets
vegger.
Jeg regner følgelig med at det må ha vært en første periode hvor man ikke kunne nå privetrommet
direkte fra svalgangen, men kun fra hovedhusets gang i annen etasje. Svalgangens viktigste funksjon må da
ha vært adkomst til den utvendige trappen. Broen eksisterte ikke ennå. Labankdøren kan ha kommet til for å
muligjøre adkomst til privetrommet uavhengig av hovedbygningen. kanskje samtidig som forbindelsen eller
broen til Tjærehuset ble opprettet en del senere, antagelig på 1920-tallet. Både trapp og bro er oppmålt i 1928.
Sansynligvis ble broen en del reparert i ettertid og skal ha vært svært medtatt før nedtagning
Konklusjon:
Det virker rimelig å anta at Privettilbygget med trapp og overdekning er oppført relativt enhetlig rundt 1900.
Det kan ikke utelukkes at trappen er noe yngre, men særlig mye yngre tror jeg ikke den er. Skulle privettilbyggets annen etasje ha en eldre historie enn ca 1900, mener jeg det må ha dreid seg om et annet privethus som
det er få om noen spor etter i dag. Verandaen/broen har kommet til på 1920-tallet. Denne situasjonen er målt
opp i 1928. Døren inn til Tjærehuset skal skrive seg fra 1932 og den er identisk i form med døren videre inn
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til svalgangen. Begge disse dørene har svært få fargelag. Verandaen kan ha hatt en oprinnelig funksjon som
sol- eller lufteveranda - beliggende mot vest og tatt i betraktning hvor lite uterom det er rundt bygningen er det
ikke urimelig å anta.
Privetrommet inneholdt frem til 1921 kun utedo/kaggedo. I utgangspunktet med inngang fra gangen
i hovedhusets annen etasje. Svalgangen hadde likeledes separat inngang fra samme gang. En kort periode før
privetrommet ble ombygget i 1921 ble det åpnet en dør i skilleveggen mellom svalgangen og privetrommet.
Denne labankdøren muligjorde direkte adkomst til privetrommet fra svalgangen.
I 1921 ble det montert vannklosett og badekar i privetrommet. I den forbindelsen ble bindigsverksvegger med kun ytterpanel og bjelkehimling som før hadde stått synlig, kledt inn med faspanel. I 1980-årene ble
badet modernisert. Støpt gulv, isolasjon og fliser samt nye innredninger som en siste modernisering.
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EIERSKAP OG INTERIØRENDRINGER
1795 - Christopher Greve Stolz kjøper eiendommen av Ole Andreas Steen
1807-1808 - Christian Greve Stolz bygger nytt våningshus. Taksert 1808. C.G.Stolz dør i 1815.
Planen i 1. og 2. etg. i hovedsak uendret frem til noe etter 1906.
Innredet: Storstuen 1etg (104-107); Salen 2etg (203); Værelse 2etg nordøst (206)
Suksessivt etter 1808 innredes dagligstuen 1etg inkl. kammers (101abc); kjøkkenet 1etg. (111-116)
samt den lille salen med kammers (201abc) i annen etasje.
1808:
Sengekammer 101b: Malt bordhimling, papirtrukket vegg malt oker (etter 1808)
Kontor 101c: Malt bordhimling. Veggene med enkel naivistisk blomster/ruter papirtapet (etter 1808)
Rom 104-107: Storstuen: Malt lerretstrukket tak, lerretstrukne vegger med frihåndsdekorert bord.
Rom 201a, Lille Sal: Malt bordhimling og naivistisk småmønstret Louis-seize papirtapet.
Rom 203, Salen: Malt lerretstrukket tak, Enkel abstraktmønstret Louis-seize papirtapet på tømmer.
Rom 206a: Værelse nord for lille sal: Malt bordhimling og naivistisk småmønstret Louis-seizet papirtapet på tømmerveggen. Muligens suksessivt flere malte overflater de neste årene.
1815 - Daniel Stolz kjøpte eiendommen etter sin far Christian Greve Stolz (eide også rode nr.15).
Trapperommet (102-103) i 1etg. og gangen (202-203) i annen etg. innredes og trappen males.
Den lille salen (203) utstyres med malt brystning og kostbar fransk tapet. Flere rom får ny maling og
nye tapeter. Sannsynligvis er det i denne perioden kjøkken innredes i rom 206. Perioden preges av
spektakulære interiørpåkostninger. Sannsynligvis innredes rom 109/110 som drengestue med faste
køyesenger i denne perioden. Det skjer en markant endring i stil fra Louis-seize til empire.
1815-40:
Sengekammer 101b: Malt bordhimling, papirtrukket vegg malt oker. Senere abstrakt papirtapet.
Dagligstue 101a: Dagligstuen: Lerretstrukket himling og vegger. Vegger malt ensfarget lys oker.
Sengekammer 101b: Malt bordhimling, papirtrukket vegg malt oker.
Kontor 101c: Malt bordhimling. Veggene trukket med grønn empire papirtapet med røde border.
Forstue/trapperom 102/103: Oker bordtak, brunlilla dører og trapp. Grønnmalte vegger.
Drengestue 109/110: Innredes med faste køyesenger
Kjøkken 111-116a: Malt bordtak, Oker veggfelt og rødmarmorert brystning.
Stort spiskammer 111-116b: Malt bordtak og okermalte papirtrukne vegger.
Lite spiskammer 111-116c: Malt bordtak og malte papirtrukne vegger
Lille Sal 201a: Ekstra empire taklister med rosetter, malt lerretstak, fransk empiretapet med bord,
sjablondekorert malt brystning
Salen 203: Malt lerretstrukket tak og malte lys blågrønne papirtrukne vegger. Brannmur tofarget.
Gangen 202/205: Malt bordtak og lys blågrønne malte papirtrukne vegger
1843 - Daniel Christopher Stolz (borgerskap 1844) kjøper eiendommen av sin far Chr. Stolz.
Det oppføres en trapp fra det store spiskammer (115) opp til kammers nordøst 2etg. (206b).
Trapperommet beskrives som Forstue. Tjenerværelset i 1etg (108) trekkes med enkel tapet. Ellers får
de fleste rom nye overflater, malte eller tapeter - mange i kostbar utførelse. Det er mulig kjøkkenet i
206 etableres og innredes først nå. Dagligstuens Louis-seize brannmuromramming rives og brannmuren reduseres ved at den får en lavere rektangulær omramming av senempiregerikter uten topp
stykke. Tilsvarende skiftes døregeriktene ut her og i gangen 103. Louis-seize-dørenes to speilfyllinger
på gangsiden økes til tre fyllinger ved at det monteres et ekstra tverramtre og nye løse profiler. Loftet
er registrert med lysarker i 1846.
1840-ÅRENE:
Sengekammer 101b: Blå biedermeier damask papirtapet
Sengekammer 101c: Blå biedermeier damask papirtapet, samme som 101b
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Forstue/trapperom 102/103: Malt bordtak, Biedermeier papirtapet vertikale felt ensfarget på bunn,
tapetbord, Ekeådret trapp og ekeådrede dører. Empireombygde dørspeil
Tjenerstuen 108: Nye taklister, malt bordtak, tofarget Biedermeier papirtapet
Kjøkken 111-116a: Malt bordtak, okermalte papirtrukne vegger
Forstue 111-116b: Umalt men med ny trapp til annen etasje.
Lite spiskammer 111-116c: Malt og papirtrukket
Værelse 206a: Malt bordhimling og papirtrukne okermalte vegger.
Liten Sal 201a: Malt lerretstak, Biedermeier vertikalstripet papirtapet, velourisert bord, brystning
Sal 203: Malt lerretstak, Biedermeier storornamental papirtapet med velourisert bord. Påkostet.
Mindre Sal 204: Malt bordtak, nye taklister. Biedermeier papirtapet abstrakt mønster/kartusjer.
Gang 205/203: Malt bordtak, Biedermeier papirtapet med brede vertikalfelt og tapetbord (som 1etg)
1846 - Branntakst over våningshuset mm.
Storstuen 104-107: Malt lerretstak, lys tofarget Biedermeier papirtapet med velourisert bord
1856 - Branntakst over våningshuset mm. I forkant store arbeider med reperbanen og salg av to boder.
De fleste rom fornyes rundt dette tidspunktet med tapeter og maling. Kjelleren er nevnt første gang
dette året.
1850-ÅRENE:
Dagligstue 101a: Papirtapet store gyldne romberformer/lys blå bunn/blomster senempire.
Sengekammer 101b: Blå rombe- og stormønstret papirtapet med blomster
Kontor 101c: Blå rombe- og stormønstret papirtapet med blomster
Gang/trapperom 102/103: Malt bordtak, stenimitasjonstapet: marmor brystning/huggen blokkvegg.
Storstue 104-107: Malt lerretstak, Blomstret realistisk Biedermeier papirtapet.
Stue 201a: malt taklerret, rokokkoinspirert lys blå papirtapet
Sengekammer 201b: malt bordtak, rokokkoinspirert lys blå papirtapet samme som 201a
Sengekammer 201c: malt bordtak, rokokkoinspirert lys blå papirtapet samme som 201a
Gang 202/205: malt bordtak, Bredstripet vertikalt med ornamenter papirtapet. Ulike tapeter i første
etage gang og annen etasje gang
1865 - Daniel Christian Stolz lånte 5000,- sp. Lånet slettet da eiendommen ble solgt i 1889. (to pakkboder
kjøpt 1866)
1860-ÅRENE:
Dagligstue 101a: Malt lerretstak (dekor?), rosett, Frihåndsdekorert senempire vegger (1860-tallet?)
Kammer 101b: samme som 101a - uten rosett
Kammer 101c: samme som 101a - uten rosett
Stue 201a: Malt taklerret. Grålilla veggflater omrammet av mørkere felt med hjørneknekk, på lerret.
Kammers 201b: samme som 201a
Kammers 201c: Samme som 201a
Etter 1873 fornyes tapeter og maling. Ingen vesentlige endringer av plan utover at det bygges en entre
som deler av den søndre delen av gangen i 2etg. Tofløyet sveitserstil dør med glassruter. Nytt nedre
vinklet trappeløp til loftstrappen. Labankdør til øvre loftstrapp. Buen i overkant fjernes. Aviser funnet
i rom 201 viser til året 1872. Aviser i gangen viser til året 1875 og aviser i salen 1877. I 1876 låner
Daniel Christian Stolz låner 2500,- sp. Uvisst formål. En del interiører pusses opp i siste halvdel av
1870-årene.
1870/80-ÅRENE:
Gang trapperom: malt bordhimling, blomstret mangefarget papirtapet
Storstue 104-107: malt lerretstak, rosett, realistisk, tett, blomster/frukter mangefarget papirtapet.
Kammers 108: Malt bordhimling, tekstilimiterende tettblomstret mangefarget papirtapet
Kjøkken 111-116: Malt bordhimling, malte papirtrukne vegger
Entre 202: Malt bordtak, Malt vegglerret: Mørk rødt felt over, mørk stripe og rødt veggfelt.
Sal 203: Malt taklerret, rosett, Vegglerret malt rødt med bred mørkere stripe øverst.
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Liten sal 204: Malt bordhimling, rød mm. kineseri/broderi inspirert (digital) papirtapet.
Gang 205: Malt bordhimling, vertikalt bredstripet med ornamenter papirtapet. En farge på bunn.
Kjøkken 206: Malt bordhimling og malte vegger.
1879 - Branntakst. Ikke funnet, men i følge branntakst av 1891 skal huset være uten vesentlige endringer
siden 1879-taksten. Mao. 1891-taksten er omtrent likelydende med 1879-taksten. Det refereres i 		
1891-taksten til en entre i annen etg. samt et aflukke i annen etg. og på loftet. Tapetspor indikerer at
skilleveggen mellom gang 205 og entre 202 ble satt opp i siste halvdel av 1870-årene. Det medfører i
sin konsekvens at nedre del av trappen til loftet ble modernisert på samme tid. Dvs. rettløpstrapp og
gelender ble skiftet ut med en vinklet trapp som ikke støtte rett mot den nye veggen/døren til 202.
Frem til 1906 er det ikke omtalt mer enn et “aflukke” på loftet. Mao. er loftet først innredet etter 1898.
1889 - Jacob Neumann Janson kjøper eiendommen av Daniel Christian Stolz.
1891 - Branntakst. Refererer til bygningen som i det vesentlige uendret siden forrige takst i 1879.
1896 - O.Nilssen og Søn kjøper eiendommen av Jacob Neuman Janson.
1896 og 1897 - Branntakster. Våningshuset i det vesentlige uendret siden 1891 og dermed også siden 1879.
Interiørendringer i Dagligstuen 101 bibeholder kammersene. Sammenslåingen av stue og kammers i
201 må ha blitt utført etter 1906 da 1906-branntaksten forutsetter flere kammers i annen etasje enn
tidligere. Flytting av dør til ny åpning mellom 103 og 110. Drengestuen blir gang. Buen over 		
hovedtrappen fjernes. Det bygges skap under trappen i 110.
1898-1906:
Dagligstue 101a: malt taklerret, anlilintrykk tettblomstret papirtapet
Kammer 101b: Samme som 101a
Kammer 101c: Samme som 101a
Gang/trapperom 102/103: Malt bordhimling, Keramisk flis-imiterende papirtapet, blank.
Storstue 104-107: Dekormalt lerretstak, Sjablondekorert lasert taklist Anilinfarget grønn damaskimiterende papirtapet. Blank.
Kammers 108: Malt bordhimling, blomstret mot lysere bakgrunn tradisjonell papirtapet
Entre 202: Malt bordtak, rødmalt vegg
Gang/trapperom 205: Malt bordhimling, Keramisk flis-imiterende papirtapet, blank
1906 - Branntakst
ca 1907, tildels senere:
Dagligstue 101: Malt lerretstak, nyklassisk/Louis-seizeinspirert papirtapet
Forstue 103: Buen over trappeløpet fjernes, større deler av tverrlaftet som delte av avlukke sages vekk.
Dør monteres i skilleveggen mot 110.
Kammer 109/110: Omdannes til entre mot nord ved at den gamle døren med overlys flyttes fra kjøkkenet og hit. Det bygges skap under trappen. Dør til 103. De faste sengene fjernes.
Kjøkken 111-116: Det gamle kjøkkenet utvides østover ved at kammersene rives og trappen til 206 i
annen etg. rives. Det settes opp nye skillevegger/avdelinger. På vestsiden til et lite kott og en mellomgang. På nordsiden til et vindfang og to rom til. Gruen rives. Gulvet fornyes. Kjøkkendøren flyttes
til rom 210 som nå får funksjon av entre mot nord. Et av rommene mot nord er antagelig 			
“badeværelse med badeovn”.
Stue 201abc (sammenslått): Dekormalt papirtak, sjablonmalt taklist, sjablonmalt vegglerret.
Entre 202: Dekormalt tak, gullsjablon taklist, mørk grå malt vegg
Salen 203: Malt lerretstak/stripe/rosett. Sjablondekorert taklist. Vegglerret: Mørk grønn stripe øverst
		
og i hjørnene, lysere grønt veggfelt. Tofarget brannmur
Liten sal 204: Malt lerretstak, sjablondekorert taklist, anilinfarget tettblomstret gul damaskpapirtapet.
Gang 205: Malt bordtak. Keramisk flis imiterende papirtapet, blank.
Værelse 206: Kjøkkenet fjernes, trapp og kammer fjernes. Omdannes til stort soverom.
Loft: Innredet med 4 ovnsværelser som i dag.
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Privettilbygget settes opp noe før 1906 eller noe etter. Bygges med innelukket svalgang, privetrom,
trapp og privetsjakt som første etasje. Fra gangen i annen etasje to dører, en gjenbruks og en ny, som
adgang til henholdsvis svalgang og privetrom.
1921 - Anlegget fikk installert elektrisk lys og vannklosett i våningshuset.
Installasjonen av vannklosett i hovedhuset er nøkkelen til å datere endringene av Storstuen og gangen/trapperommet. Skilleveggene som deler opp Storstuen 104-107 er oppført samtidig som vannklosettet ble installert. Privettilbygget får bro over til Tjærehuset og labankdør fra svalgangen inn til prietrommet. (Labankdøren for kaggetømmerne? Kaggene flyttet fra sjakten til selve privetrommet). 		
Også rom 108 har spor etter vanntilførsel. Avkappet rør og hulltagninger i gulv mot nordøstre hjørne.
1921
Dagligstue 101abc: Kammersveggene rives og kammersene slås sammen med Dagligstuen til en ny
stor spisestue. Veggene kles med imitert gyldenlær og høyt brystningspanel med kassetter.
Entre 102: Oppstår ved at en tofløyet dør deler av mot resten av gang 203. På gangsiden benyttes
gjenbrukte dørgerikter fra den nå nedrevne døren til Storstuen. På entresiden benyttes nye nyklassiske
gerikter.
Gang/trapperom 103: Innskrenkes mot syd ved avdeling til entre. Utvides mot vest ved at tømmerveggen mot Storstuen rives og ny vegg settes opp lenger vest. Gangen omdannes til en vestibyle med
mer av en oppholdsromfunksjon. Trappen ombygges ved at nedre trinn skiftes ut. Rekkverket/megler
trekkes noe tilbake og det settes opp nytt rekkverk på trappeløpets vestside der veggen nå er fjernet.
Stue 201/entre 202: Veggen mellom entre 202 og Stue 201 rives slik at det oppstår en vinklet stue.
Første lag tapet er av type funkis normalt ca 1930-50, men åpenbart også noe tidligere .
Storstue 204-207: Den gamle Storstuen reduseres ved at østre del slås sammen med gangen 103 og
den søndre delen avdeles til vask og toalett. Døren til 108 på nordveggen flyttes fra vestlig til østlig
posisjon. Himlingslerretet beholdes i alle de nye rommene og takrosetten, nå i rom 107, flyttes til det
nye rommets senterpunkt.
Kammer 108: Veggene tapetseres med papir og males. Det lages luke i veggen mot gangen 110. Rommet innredes med kontorinnredning som det finnes spor etter i gulvet og på veggene.
Gang 110: Skapet under trappen kles innvendig med taklerret fra den nye spisestuen 101
1927 - Eiendommen fredet
1934 - Fredningen presisert. Gjelder kun Mesterhuset.
1940-årene - Tyskerne bruker kontorene i første etasje som politikammer.
1948 - Byggemeldt arbeider i våningshusets 2 etg. Samt ny trapp (hvilken?) Fra rom 206 til loftet?
1948:
Værelse 206: Det er spor etter en åpning og en trapp til loftet fra nordøstre hjørne av 206. Denne kan
skrive seg fra denne perioden og være den byggemeldte trappen. I så fall fjernet igjen på 1970/80-tal
let. Den utvendige trappen til privettilbygget er tegnet inn på oppmåling allerede i 1928.
1978 - Fredningen utvides til å gjelde anlegget.
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RESTAURERINGSFORSLAG
Restaurering og periodevis tilbakeføring av bygningens interiører vil kunne gi publikum en opplevelse av flere
historiske perioder - tildels i større sammenheng virkelig fine uttrykk fra gitte stilepoker. En historisk bygning av Mesterhusets kaliber er en historieforteller som ikke bærer på bare en historie. Det må treffes valg og
samtidig bør ikke beslutningene medføre at andre valg umuliggjøres senere. På bakgrunn av husets historiske
planløsning er det gode muligheter for å få til løsninger som tilfredsstiller moderne brukskrav ved gjenoppføring av kammers i første etasjes kjøkken og annen etasjes bakstue mot øst. Kammersene kan da fylles med
bruksfunksjoner som ellers ville fremstå forkludrende for det historiske uttrykket og skygge for historiefortellingen dersom installasjonene ble lagt andre steder i huset (VVS og eventuell nødtrapp til annen etasje og loft).
En restaurering vil ikke innebære konsekvent tilbakeføring og tilbakeflytting av bygningselementer
som med tiden har fått endret plassering. Det må nødvendigvis inngås kompromisser med den faktiske og
“korrekte” historien om ikke autentiske spor skal forkludres og uansett vil enhver tilbakeføring, uansett hvor
godt begrunnet den er, lede inn i et landskap med uforutsette faktorer og ikke alltid like sikre slutninger. Veien
tilbake må holdes åpen, om ikke annet for fremtidige generasjoner som ikke bør fratas muligheten til å fremheve andre aspekter og fortelle en annen historie enn den som fremstår mest relevant og interessant i dag.
I et overordnet perspektiv fremstår fortellingen om repslagervirksomhetens lønnsomhet som en sentral fortelling. “Lønnsomheten” kan oppfattes som et uttrykk for virksomhetens samfunnsmessige tyngde og de utslag
den statusen gjenspeiler i husets interiørhistorie. En i utgangspunktet enkel og “basic” industrivirksomhet
utløser inntekter som kan underbygge oppføringen av, og over lang tid innredningen av et av Norges fineste
fredede kulturminner innen sjangeren bolighus. I dette tilfelle et bolighus som både finansielt, historisk og
fysisk er knyttet til en bevart industrihistorie med svært stor tidsybde. Denne industrihistorien er i tillegg en
noe underkjent virksomhet sammenlignet med f.eks jernverksdriften. Det kan kanskje diskuteres om ikke
repslagerindustrien på bakgrunn av sin langt eldre forhistorie bør få sine fortellinger tydeligere frem i lyset.
Mesterhusets arkitektur og interiører forteller historien om næringens lønnsomhet, om repslagermesterens sosiale status, ambisjoner og kulturelle horisont. For borgere i første halvdel av 1800-årene var den
egenhendige iscenesettelsen av sosial og forretningsmessig status muligens den viktigste markør i forhold til
forretningsforbindelser og sosialt og profesjonelt nettverk. Ref. lystgårdenes funskjon i samme tidsrom.
Mesterhuset bærer også på en lesbar fortelling om herskap og tjenere gjennom en hundreårsperiode fra
1808 og fremover. Utviklingen av tjenerfasiliteter i deler av bygningen noe før midten av 1800-tallet er et materielt uttrykk for en endring som skjedde over en bred skala. Tjenerværelset, drengestue, baktrapp etc. Det er et
stort sprang fra sengebenken på kjøkkenet til en slik utviklet romstruktur for tjenestefolks liv og yrke. Hadde
det ikke vært for branntakstenes eksplisitte rombetegnelser ville sammenhengen mellom enkelte rom og yrkesutøvelse vært ukjent. Den kunnskapen gir en føring for valg av historiefortelling og dermed tilbakeføring.
Mesterhuset er i utgangspunktet preget av en planløsning som skulle fungere i reperesentative sammenhenger.
Samtidig var huset bygget for privat bruk med de nødvendige private funksjoner som sengekammers, kjøkken
etc. Deler av huset er i utgangspunktet slik sett velegnet til offentlig bruk og forsamling av mennesker. Historien har vært hard mot de opprinnelige private romfunksjonene i deler av huset i og med rivingen av kammersene til fordel for større rom i nyere tid. Mye av den eldre mer intime historien er fjernet, men har etterlatt seg
spor nok til at den kan gjenskapes.
Den fremtidige bruken kommer inn som modifiserende faktor. Publikumsrettet bruk fordrer større
rom og moderne krav til inntjening er arealsensitiv. Jeg forslår derfor ikke gjenoppføring av tidligere essensielle
kammers i de nå større stuene på bygningens østside. Fra et historiefortellende synspunkt ville en gjenoppføring vært ideelt, men det er mulig i noen grad å finne kompromisser som skjeler til begge sider.
I sammenheng med kjøkkenet i første etasje og værelset over derimot vil en kammersgjenoppføring
kunne være en fordel for moderne drift. Akkurat disse kammersene er svært dårlig bevart mht spor slik at en
ytre troverdig gjenoppføring (sett fra kjøkken og værelsesiden) er tilstrekkelig. På innsiden kan disse kammersene helt ut benyttes til moderne funksjoner og kompromissløst innredes for å tilfredsstille tekniske krav til
moderne drift av bygningen. Det bør da bli enklere for brukersiden å tilpasse seg krav til troverdig historiefortelling i de historiske rommene.
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Grunnlaget for en tilbakeføring er selve grunnplanen som organiserer rommene innbyrdes. Grunnplanen er
landskapet som folk har organisert sine liv i. Over tid er grunnplanen noe modifisert ettersom endrede krav til
det sosiale liv har slått gjennom. Modifikasjonene kan i en viss grad sperre for tilbakeføringer man kunne ønske
å realisere. Spørsmålet er da i hvilken grad man skal akseptere at yngre elementer demonteres til fordel for eldre
elementer som passer med den historien man prioriterer å fortelle. Her ligger det verdivalg og spørsmålet som
stilles er da hvilken historisk og pedagogisk viktighet de forskjellige historiske tilføyelsene kan tillegges. Mao. det
må vektes mellom ulike tiders bidrag til historien og vurderes i hvilken grad tilbakeføringsendringer er ugjenkallelige. Hva går tapt? Denne vurderingen er etter min oppfatning svært relevant i behandlingen av trapperommets
første etasje i relasjon til den opprinnelige salen, trappens utforming og annen etasjes sekundære oppdeling og
veggåpning mellom rom 201 og 202. Og hvordan skal privettilbygget behandles i forhold til behov for å åpne bakgården mer av hensyn til adkomsten til reperbanen? Restaureringsforslaget gjennomgås rom for rom.
Generelt er få eller ingen veggoverflater egnet som direkte underlag for ny dekor. Interiørene har vært
utsatt for mye fuktighet og det har satt sitt preg på papirbelagte eller strietrukne overflater. Det foreslås derfor
å strekke ny jutestrie på alle vegger som ønskes tapetsert. Da vil gamle sjikt bevares intakt under strien. Strien
kles med papir og tapetseres eller males. Der dekoren som skal gjenskapes opprinnelig er malt på linlerret,
strekkes nytt linlerret av samme vev som den opprinnelige og grunderes og males. Generelt er det fint om det
lages utvalgte vinduer inn til opprinnelige dekorlag. Det kan gjøres ved at det tas ut åpninger på egnede steder
og/eller at det overdekkende sjiktet lages som en dør der man ønsker å vise frem noe. Ref: Damsgård.
Papirtapeter bør trykkes opp så lik originalen som mulig. Både i Norge og Sverige finnes tapetmakere
som klarer en slik jobb. Opptrykket kan gjøres med silketrykk eller med opprinnelig limfarge forsterket med
linolje. Malte overflater bør utføres på samme måte som opprinnelig. Det bør da i hovedsak benyttes linoljemaling og fargene bør blandes/justeres på stedet.
Ved ombygginger er opprinnelige dører blitt gjenbrukt i nye sammenhenger - sammenhenger som her
foreslås fjernet ved tilbakeføring til eldre situasjon. Stort sett dreier det seg nok om kammersdører fra de fjernede kammersene. Men man bør sjekke konkret om de kan ha stått i sammenhenger som nå ønskes gjenskapt.
101
Et premiss for tilbakeføring av rom 101 er at kammersene ble revet i 1921. Gjenoppføring av kammersene
og den opprinnelige Dagligstuen er lite ønskelig fra et brukersynspunkt. Dermed utelukkes i utgangspunktet
historiske interiørperioder eldre enn romsammenslåingen og spisestueinteriøret fra 1921. Dagligstuen fikk
rundt 1850 ny brannmur og nye gerikter. Denne store endringen utelukker tilbakeføring til eldre perioder. En
Biedermeiertapet som opprinnelig kun var benyttet i Dagligstuen og ikke i kammersene kan ikke brukes til det
yngre og større rommet uten at den historiske troverdigheten i noen grad blir skadelidende.
Den malte og frihåndsdekorerte innredningen fra ca 1860-70 ble benyttet både i kammers og Dagligstue. Til denne innredningen sto eksisterende brannmur, dører, vinduer, gerikter, taklist og bevart gulv.
Veggskillet til de manglende kammersene kan da markeres diskret og eksisterende rom vil fremtre helhetlig og
med en diskret hentydning til opprinnelig situasjon. Man kan selvfølgelig også diskutere å ta skrittet helt ut og
innrede det større rommet ens i en modifisert (utvidet) dekor uten markering av skillet. Det siste vil gjøre det
enklere å innpasse takrosetten. Dekoren fra denne perioden holder høy kvalitet og er et godt bevart uttrykk for
malerhåndverkets standard noe over midten av 1800-årene. En tid som også er en oppgangstid for skipsfart og
dermed også for reperbanvirksomheten. Kun fotlisten mangler av tilhørende bygningsdeler. Denne kopieres
da etter den utskårne fotlisten i Storstuen, Dagligstuen og gangen i annen etasje.
Forslaget innebærer at det strekkes ny jutestrie på veggene. Strien kles med papir som males. Himlingslerretet
kan fortsatt brukes som det er. Gulvet legges nytt i samme bordbredder som det opprinnelige (Jeg regner med
at det opprinnelige gulvet er i for dårlig bevaringstilstand til at det kan benyttes).
102-103
Trapperommet eller Forstuen burde i utgangspunktet etter min oppfatning tilbakeføres til første dekorperiode.
Trappens utforming er svært spesiell og ganske unik i norsk sammenheng og kunne gjerne vært fremstilt slik
den i utgangspunktet var ment å være. Imidlertid støter en tilbakeføring til første periode på utfordringer.
Døren til Dagligstuen er ombygget på gangsiden og gjenspeiler tiden noe etter 1850. Geriktene er også skiftet
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ut på samme tid. De bevarte gjenbrukte geriktene til Storstuedøren er likeledes av denne årgangen. Det kan da
være mer nærliggende å tilbakeføre gangen til perioden etter 1850-tallet slik at rommet fremtrer mest mulig
enhetlig og historisk korrekt.
Den grunnleggende utfordringen er den store ombyggingen i 1921 da deler av Storstuen ble inkorporert i gangen og entreen satt opp. Størstedelen av gangens vestvegg er borte og erstattet med bærebjelker og
stendere. Trappen er ombygget på vestre side og nedre trinn fornyet. Geriktene til Storstuedøren er gjenbrukt
rundt entredøren. En del fotlistlengder i rom 104 kan skrive seg fra gangen. Det som mangler er et veggstykke
hviss overflater er kjent og to dørblader som etter all sannsynlighet var identiske med døren til 101. Trappens
vestside sluttet mot veggen og hadde inntil 1921 intet gelender på den siden. Mao er en tilbakeføring gjennomførbar med svært stor sikkerhet. Storstuens fine og sjeldne interiør med frihåndsdekor fra 1808 fremstår som
viktigere å gjenskape enn kontoret og toalettet fra 1921.
Det foreslås derfor at veggen og døren mot vest gjenoppføres i kopi. For veggens del bør det være
nok å kopiere overflaten og bygge konstruksjonen i bindingsverk. Døren lages tilsvarende døren til 101 med
ombygging på gangsiden og males tilsvarende. Trappens vestre gelender demonteres og lagres. Nedre trinn
demonteres og lagres og et nytt trinn med rettvinklet vestside lages og monteres. Østsiden nyere nedre megler
kan etter min oppfatning stå slik den står i dag. Vindfanget demonteres og lagres slik at gangen får tilbake sitt
opprinnelige format og trappen kommer bedre til sin rett.
Det bør vurderes om trappegjennomføringens buede portal skal gjenskapes sammen med en tilbakeføring av laftet over passasjen på østsiden av trapperepoet. Da bør det også vurderes å flytte døren mellom 110 og
103 sydover til under tverrlaftet. Den tidligere hele skilleveggen mellom 103 og 110 som nå er gjennomhullet
kan da stå slik uten dør. Utformingen av det opprinnelige trapperommet er såpass sjelden og spesiell at det etter
min oppfatning er god grunn til å utføre en så konsekvent tilbakeføring når rommet først gis en tilbakeføring
til en tidlig periode. Endringen til dagens situasjon skjedde etter min vurdering så sent som rundt 1900. Kunnskapen om trapperommets opprinnelige utforming er blitt overveiende sikker etter avdekkinger under trappen, og etableringen av kunnskap om ”gluggen” og tjenerfunksjonen i dette rommet underbygger viktigheten
av en tilbakeføring.
Ønsker man at alle elementer i rommet skal samstemme bør det tilbakeføres til tiden rundt 1850/60.
Veggene kles med stenimitasjonstapetet fra 1850-tallet og andre elementer males opp i tilhørende farger. Stenimitasjonstapetet ble satt opptil de endrede dørbladene og er i seg selv en svært tidstypisk tapet som man i dag
ikke ser mange andre steder. Tapetet føyer seg inn i en lang tradisjon av stenimitasjon av tapet eller maling i
trapperom hvor Mesterhusets trapperom da vil bidra med sitt gode eksempel. Interiøret vil i tid korrespondere
med rom 101.
Det kan etter min vurdering også vurderes å tilbakeføre til første periode. En konsekvent tilbakeføring
av arealene rundt hovedtrappen basert på sikker kunnskap gir en mulighet til å vise trapperommet slik det
fremsto i sin første innredning ca. 1815. Det vil gi periodesammenheng med Storstuen. Dørgeriktene og ombyggingen av de tofløyede dørenes ramtrær bryter bildet, men tatt i betraktning hovedtrappens viktighet som
sentralt moment i rommet mener jeg en slik tilbakeføring likevel kan forsvares.
Vindfanget demonteres og lagres. Veggen mot 104 settes opp i bindingsverk. Ny tofløyet dør lik døren til 101
lages og monteres. Om mulig benyttes eksisterende gulvbord. Lerretet i himlingen fjernes og det opprinnelige
bordtaket blir underlag for oppmaling. Det lages opp fotlister etter de opprinnelige. Veggene trekkes med jutestrie og papir. Tapetseres. Avlukket i nord med gammel dørplassering gjeninnføres. Den sekundære åpningen
mot 110 beholdes uten dør. Portalen over trappen rekonstrueres - eventuelt med tilpasninger for høyde/passering. Flytting av døren og gjenoppføring av portalen henger sammen og følges parallelt. Trappens første trinn
fornyes med bue kun mot øst. Trappens yngre gelender og meglere mot vest demonteres og lagres. Gluggen i
trappens opptrinn åpnes på baksiden.
104-107
Sett i forhold til endringene fra 1921 mener jeg det fremstår uproblematisk å tilbakeføre rommene 104-107 til
Storstue. Storstuen har hatt flere dekorative perioder som normalt ville ønskes gjenskapt, men jeg er ikke i tvil
om at interiøret fra 1808 med dekor- og frihåndsmalt bord oppunder taklisten kvalifiserer til førstevalg. Ikke
minst er dette rommets utgangspunkt og slik sto det svært lenge. Helt fra 1808 frem til 1840-tallet. Den store
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brannmuren med nisje i det nordøstre hjørnet vil igjen bli en del av et større representaivt rom som den var
tiltenkt. Brannmuren er et unikt stykke interiør av fremste sort for sin tid. Veggdekoren og brannmuren bidrar
til en tidstypisk og sjelden helhet. Jeg har ingen tvil rundt et slikt valg. Alle romelementer fra 1808 med unntak
av døren mot gangen og dørens gerikter er på plass - også lerretet i himlingen. Takrosetten fra 1870-årene bør
nok bli stående og da flyttes til salens gamle senterpunkt. Likeledes døren fra 1900 på nordveggen. Hvorvidt
døren males i sin tids farge eller males som den opprinnelige døren mot gangen vurderes.
Sekundære skillevegger fra 1921 fjernes. Vegg og dør mot 203 gjenoppføres. Eksisterende himlingslerret brukes som underlag for ny maling. Veggene trekkes med linlerret som grunderes og males som opprinnelig. Ellers beholdes yngre dør i nord med listverk. Det opprinnelige gulvet gjenbrukes.
108
Rom 108 har pga takstmannens pertentlighet i begrepsbruken fått en historisk tyngde som Tjenerværelse.
Værelset var tapetsert i 1846 med det tapetet som i våre funn fremstår som eldste dekorlag. En enkel men raffinert ensfarget papirtapet fra ca 1840. Dels abstrakt dels blomster mot en lys oker bakgrunn. Rom 110 lar seg
ikke tilbakeføre som drengestue så Tjenerværelset er det gjenstående uttrykket for tjenernes tilværelse i huset
utover arbeidsstedet kjøkkenet. Jeg er ikke i tvil om at dette valget vil fremstå riktig. Alle andre romelementer
med unntak av fotlist og eldste dør til Storstuen er bevart. Rommet vil fremstå historisk svært korrekt.
Lerret fjernes fra himlingen og bordtaket benyttes som underlag for ny maling. Veggene trekkes med jutestrie
og tapetseres. Det gamle gulvet gjenbrukes med nødvendige kompletteringer. Eksisterende fotlister og gerikter
benyttes fortsatt, men males i riktige farger.
109-110
I og med flyttingen av utgangsdøren fra kjøkkenet og hit ca 1900 bør nok rommet fortsatt være entre. Skapene
under trappen kom til på denne tiden eller noe før og rommet var før den tid umalt og ubehandlet med en fast
sengeinnredning ellers som ikke lenger er bevart. Det faller da naturlig å tilbakeføre rommet til perioden rundt
1900. En tilbakeføring av kjøkkenutgangsdøren til kjøkkenet og innsetting av vindu i 110 vil være utfordrende
mht privettilbygget. Det må også inngås kompromiss mht døren inn til kjøkkenet. Døråpningen er uten karm
og utvidet i forhold til den den opprinnelige kjøkkendøren. Skal åpningen tilbakeføres og den den eldre døren
gjeninnsettes? Dette bør vurderes.
Øst og nordvegg trekkes med jutestrie og papir og males eller tapetseres. Skapene males. Bordhimlingen males. Det legge snytt gulv med tidsriktige dimensjoner. Åpningen inn til kjøkkenet vurderes beholdt som den
er. Alternativt vurderes om kjøkkendøren mellom 112 og 116 er den opprinnelige og kan tilbakeføres. Ellers
beholdes alt listverk. Der det trengs nye fotlister benyttes 1900-versjonen.
Man kan vurdere å tilbakeføre rommet til Drengekammerperioden. En avdekking av veggene kan avsløre gode
spor etter de faste sengeinnredningene. Sengene har sannsynligvis vært svært enkle. Et slikt drengekammers
vil være en svært viktig og uvanlig innredning å formidle. Faktisk en svært vesentlig del av husets historie med
direkte referanse til industrivirksomheten. En slik tilbakeføring vil kreve en egen undersøkelse og plan som det
ikke er rom for her. Mest forsvarlig vil det antagelig være å gjøre et kompromiss hvor drengekammerperioden
synliggjøres moderat og kombineres med dagens situasjon anno 1900. Tilbakeføringsvalg vedr. dette rommet
har konsekvenser for bruken og må naturligvis sees i den sammenhengen. Jeg mener dette rommets fremtidige
utforming bør bli gjenstand for ytterligere diskusjon.
111-116
Kjøkkenet har gjennomgått to utviklingsfaser. Det opprinnelige kjøkkenet med grue i sydvest, utgangsdør mot
nord, vindu mot nord, dør til 101 i syd og dør til 110 i vest. To kammers mot østveggen. Bordhimling og hulkil
taklist. Første dekorperiode med rødmarmorert brystning og oker veggfelt. Mindre endringer i selve kjøkkenet
frem til 1900 da alle gamle innredninger ble revet og nye lettvegger satt opp i vest og nord. Innredningen fra rundt
1900 er utført spinkelt og rimelig uten elementer som ikke kjennes fra utallige andre interiører på den tiden. Gulv
og bjelkelag fra 1900 må skiftes ut.
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Kjøkkenet er hjertet i ethvert hjem også på tidlig 1800-tall. Gruen er et dominerende og historiefortellende romelement. Spiskammers var en fast del av ethvert kjøkken. Kjøkkenet i Mesterhuset skiller seg vesentlig fra andre
bevarte kjøkken fra samme tid ved den malte marmoreringen på brystningsfeltet. Senere perioder kan ikke fremvise detaljer eller elementer av spesiell historisk interesse. Det anbefales å tilbakeføre gruen og lettveggen mot øst
som skilte mot kammersene og male opp igjen i første dekorperiode med marmorert brystning. Himlingen males
i riktig farge. Kjøkkendøråpningen bør bestå selv om den opprinnelige kjøkkenutgangsdøren blir stående i rom
110. En enkel labankdør kan gjøre nytten her (som den bevarte fra etter 1900), men det bør vurderes å tilføre et
overlys som opprinnelig. Vinduet på nordveggen tilbakeføres. Veggen mot kammersene tilbakeføres korrekt med
korrekt dørplassering på kjøkkensiden. Innvendig i kammersene står man fritt til å anlegge fasiliteter etter behov.
Vinduene på østveggen vurderes beholdt som i dag. Taklisten kompletteres. Fotlist tilbakeføres. Dørgerikter tilbakeføres. Vindusgerikter tilbakeføres. Gulv anlegges nytt i tidsriktig format.
Bordhimlingen benyttes som underlag for ny oppmaling. Opprinnelige taklister kompletteres. Kammersveggen gjenoppføres mot kjøkkenet. En enkel utgangsdør med overlys monteres. Veggene trekkes med jutestrie og
papir og males. Det legges gulvbord i opprinnelige dimensjoner. Enkel smal fotlist. Ellers beholdes eksisterende
listverk, men males i riktige farger. Gruen gjenoppføres uten at pipeløpet rives. Hetten slutter ved himling og
det lages røkforbindelse til pipeløpet lenger ned. Det lage eventuelt en ekstra vange ved pipeløpet. Det settes
opp en kjøkkenbenk etter modell fra Gamle Bergen. Tilsavrende gjelder gruekappens profil. Ellers følges sporene i rommet.
201
En restaurering av rommet bør etter vanlige restaureringsprinsipper forholde seg til at kammersene er fjernet.
Selv om empiretidens ekstravagante interiør peker seg ut ved sin kunstneriske verdi og sjeldenhet vil rommets
innredning anno post-1906 være et riktigere valg hvor nesten alle elementer er bevart og kan kopieres og gjenskapes med stor grad av sikkerhet. Himlingens midtfelt mangler (kan ha vært dekor rundt rosett), ellers er alt
på plass. En restaurering basert på empireinteriøret vil i utgangspunktet forutsette gjenoppføring av kammers
og himlingen kjenner vi ikke.
Himlingen males opp på nytt lerret i strek og sjablon etter større bevarte fragmenter i nordre del av
himlingen. Taklisten males opp med gullsjablonering og veggene trekkes med lerret og males i periodens veggfelt og kantfelt samt gullsjablon. Veggen mot entre 102 gjenoppføres og dørkarm lages. Dørbladene fra 103/104
tilbakeføres hit. Taklister, rosett, dør og vindusgerikter samt fotlister er bevart og males opp i tilhørende farger.
Himlingen trekkes med ny jutestrie og papir og dekormales. Veggene trekkes med jutestrie og papir og dekormales. Det eksisterende gulvet males opp. Veggen mot 202 gjenoppføres og dørbladene fra 203/204 settes på
sin opprinnelige plass. Ellers beholdes eksistrende gerikter og listverk.
202
Rommet anbefales i utgangspunktet tilbakeført til perioden rundt 1906. Dvs rød vegger, gullsjablonert taklist
og dekorert himling. Det taler sterkt for å velge denne perioden at himlingsdekoren er så godt bevart og kan
vises autentisk. Den dekorerte himlingen er antagelig godt bevart under det yngre lerretet. Dører, gerikter,
fotlist og gulv males opp i tilhørende farger. Veggen og døren mot 201 forutsettes tilbakeført. Det opprinnelige
gulvet kompletteres.
Himlingsdekoren på bordtaket avdekkes ved at strien fjernes. Taklister males riktig. Veggene trekkes med jutestrie og papir og males. Det opprinnelige gulvet males. Vegg mot 201 gjenoppføres med dørblader fra 203/204.
Alternativt demonteres skilleveggen mot 205 og rommet behandles som 205. Dekoren i himingen kan da likevel avdekkes og vises med et avdekket felt på taklisten.
205
En restaurering av gangen må i utgangspunktet forholde seg til at loftstrappens nedre del er vesentlig endret og
dørskillet satt opp i annen halvdel av 1870-årene. Den eldre trappens utforming finnes det ikke åpenbare spor
etter, men sannsynligvis har den vært identisk med annen etasjes gelender mot hovedtrappen og trinnene som
er bevart videre opp til loftet, men altså rettløpet.
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Det fremstår riktig etter gjengse restaureringsprinsipper å opprettholde skillet mellom gangens nordre og søndre del. Døren mellom 205 og 202 må da gjerne snus i sydvendt retning, slik den sto i utgangspunktet. Interiøret anbefales da gjenopprettet til siste del av 1870-årene (bredstripet tapet). Bordhimling, dører og gerikter,
trappegelender og fotlist og gulv samt trappeløp ned til trapperepoet males og tapetseres i tilhørende dekor/
farger.
Himlingens bordtak avdekkes og males opp. Veggene trekkes med jutestrie og tapetseres. Gulv, trapp, fotlister
og gerikter beholdes og males opp.
205 og 202 - Alternativ 2
Gangen foreslås alternativt tilbakeført til innredning før 1875. Dørskillet mellom 202 og 205 demonteres og
lagres. Nedre loftstrappeløp demonteres og lagres. Rettløpstrappen rekonstrueres etter modell av hovedtrappens utforming i annen etasje. Labankdøren i trappeløpet beholdes. Dørene til privettilbygget i nord beholdes.
Lerretet i himlingen til 202 tas ned og dekormalingen synliggjøres. Ellers males himlingen opp som i 1846.
Biedermeiertapet med tapetbord settes opp på nystrukket jutestrie. Denne versjonen av annen etasjes gang
minus kompromisser eksisterte mellom ca. 1840 og 1875.
Begrunnelsen for å foreslå å velge bort interiørelementer fra etter 1875 er muligheten for å eksponere
en viktig del av bygningens representative etasje helhetlig i den utformingen disse rommene fikk i en periode
som for annen etasjes del innebar ferdigstillelse og bruks- og dekormessig et høydepunkt. Gang-sal-Mindre
Sal kan da oppleves i sammenheng og vil gi et svært godt uttrykk for 1840-årenes uttrykk fra det enklere (den
enfargede tapeten i gangen) via den Mindre Salens noe mer avanserte uttrykk til et tapethistorisk høydepunkt
i Salen. Det taler for denne løsningen at biedermeiereprioden er underkjent og lite eksponert ellers. I andre
sammenhenger er det tidligere lagt stor vekt på de klassiske periodene fra før 1830 og på tiden etter 1870-tallet.
Perioden mellom 1830 og 1870 er lite eksponert. Mesterhuset ville i såfall bli en særegen representant for en
underkjent men viktig historisk epoke.
Tilsvarende vil en tilbakeføring av Tjenerværelset i første etasje, avlukket i gangen og gluggen samt
kjøkkenet gi et totalbilde av interne funksjoner i huset og forholdet mellom herskap og tjenerskap i en periode
med åpenbart nye ideer om slike ting. Det er fristende å foreslå et såpass drastisk grep på den bakgrunnen.
Alternativt demonteres skilleveggen mot 202 og trappens nedre løp. Nedre trappeløp rekonstrueres etter modell av hovedtrappen og gelenderet i annen etasje. Himlingsbordene males frem til dekorert tak i 202. Veggene
trekkes med jutestrie og tapetseres. Ellers beholdes alle romelementer. Dekorert tak i 202 vises sammen med et
avdekket felt av tilhørende taklistdekor. Veggen mot 201 reetableres med tofløyet dør.
203
Salen er svært godt bevart med alle elementer unntagen taklerretet og de opprinnelige dørbladene mot 104
bevart. Brannmuren med nisje er usedvanlig fin av sin type lik tilsvarende i Storstuen. I utgangspunktet foreslås
å tilbakeføre salen til første periode med grønn litt abstrakt Louis-seize tapet. Alle andre elementer i tilhørende
farger. Gulvet trehvitt. Dette bør være en uproblematisk og enkel tilbakeføring å gjennomføre. Da dørbladene
anbefales flyttet tilbake til veggen 202/201 lages eventuelt nye dørblader i riktig bredde til åpningen mellom de
to rommene 203/204.
Alternativ: Det tilbakeføres til dekorperiode tre, dvs ca. 1840. Veggene kles da med tapet med arkitekturbaserte motiver/blomster samt velourisert bord. Resten av rommet males opp i tilhørende farger. En fordel
med å velge denne perioden er at den mindre sal 204 som er tilknyttet gjennom en ekstra bred tofløyet dør og
ment å fungere sammen, da kan få korresponderende tapet og de to rommene oppfattes i sammenheng slik
de var ment å oppleves i 1840-årene. Tapetet i 203 fra 1840 er ekstravagant og interiøret vil nok også da korrespondere bedre til rommene 202 og 201. Biedermeierperioden er en viktig og utviklet periode i Mesterhusets
historie.
Alle elementer i rommet beholdes og males. Veggene får ny jutestrie som tapetseres. Døråpningen mot 204 kan
stå med eller uten dørblader. Midtstolpen fjernes.
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204
Rommet er godt bevart og ingen vesentlige romelementer mangler. Uansett valg av periode 1 eller 3 i tilstøtende sal, vil første lag tapet fra ca. 1840 antagelig fungere greit. En del flak av tapetet er rundt 1850/60 brukt
som reparasjon på salsveggen. Disse flakene er ikke tilsmusset og fremstår i klarere og renere utgave. Uttrykket
virker da noe mer dempet. Velges alternativet for gangen og salen vil 1840-tallet få en enhetlig og illustrerende
innredning i de sammenhengende rommene 202/205-203-204.
Bordhimlingen avdekkes og males. Veggene trekkes med jutestrie som tapetseres. Ellers beholdes alle romelementer. Midtstolpen mot 203 fjernes.
206
Værelse 206 har gjennomgått store endringer og få spor er tilbake etter kammersene mot øst. Værelset ble
før midten av 1800-årene endret til kjøkken og har derfor enkle overflater frem til omkring 1900 da mye ble
revet og det eksisterende store rom oppsto. Vinduene ble da flyttet fra nord- til østveggen. Himling, taklist og
veggsjikt er bevart.
Det foreslås å tilbakeføre rommet til første periode med kammeroppdeling mot øst. Da vil kammersene
på kjøkkenet korrespondere med kammersene her og de kan benyttes til moderne installasjoner, trappeløp etc.
Kammersveggen mot værelset utføres så korrekt som mulig, men bakenfor er det åpent for moderniseringer.
Selve værelset tilbakeføres til 1808 med kopi av bevart blomstret tapet og bordhimling, taklsit, dører og tilbakeført vindu på nordveggen med tilhørende farger. Det vurderes om vindu med blindvindu skal tilbakeføres etter
hypotese på nordveggen ut for kammersskilleveggen. Det oppfattes ikke som noen forutsetning å tilbakeføre
vinduet/vinduene på nordveggens østre del. Gulvet trehvitt.
Kammersveggen mot øst gjenoppføres i bindingsverk. Taklist kompletteres. Ellers beholdes alt listverk, dører
bordhimling og gulv, men males i riktige farger. Veggene trekkes med jutestrie og tapetseres.
Loftet
Loftet bevares i hovedsak som i dag. Det vurderes om det er tilrådelig å gjennomføre trapp ned til 206. Det
vurderes om buen over trappegjennomføringen til loftet skal gjenopprettes. Denne forsvant antagelig tidligere
enn buen over hovedtrappen.
Privethus
Privethuset med sjakt og trapp bevares. Trappens innbygning under fjernes om ønskelig. Trappeoverdekningen vurderes tilbakeført. Gangbroen settes ikke opp igjen om det er ønskelig å ikke gjøre det. Innvendig males
privethuset opp i tidsriktige farger om ønskelig, men det vurderes ny bruk og innredning av privetrommet
dersom det er behov.

ILLUSTRASJONER TIL RESTAURERINGSFORSLAGENE
For å formidle tilbakeføringsforslagene bedre har jeg laget illustrasjoner basert dels på NCS-farger lagt inn via
Indesign plugin og dels på bearbeiding av fotografier av opprinnlig dekor i huset. Deriblant tapteter som via
Photoshopbehandling er rekonstruert i større målstokk. Det er ikke meningen at illustrasjonene skal oppfattes
som korrekte i målsetting. Illustrasjonene skal gi et inntrykk av hva man eventuelt velger som målsetting for
tilbakeføringene. Målestokkene er en del forrykket og fargene er i noen grad justert med tanke på hvordan de
kan ha sett ut uten gulning etter overdekning, men bildene må i det henseendet oppfattes som veiledende, ikke
helt korrekte gjengivelser. Illustrasjonene brukes med disse forbeholdene.
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Forstuens/trapperommets opprinnelige utforming

Forstuen vist i antatt opprinnelig fargesetting anno 1808/1815 med garderobeavlukke og buet portal over
trappeløpet. Det bør vurderes å tilbakeføre til denne situasjonen med avlukke og portal. Fargesettingen
kan også vurderes tilbakeført
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RESTAURERINGSFORSLAG DAGLIGSTUE, ROM 101

1860/70

Strektrekkingen på veggfeltet er noe forskjellig fra vegg til vegg. Det lar seg derfor ikke gjøre å lage en enkelt
fremstilling av dekoren. De smale strekene er ulike i fargen fra syd til nordvegg.
Himling og taklist: 1505-Y20R
Vegg: Frihåndsmalt strek og ornament dekor
Dør og vindu/gerikter: 1505-Y20R

Brannmur: 3030-Y20R
Fotlist: som gerikter
Gulv: Trehvitt
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RESTAURERINGSFORSLAG FORSTUE, ROM 102-103

Himling/taklist: 1510-Y10R
Vegg: Tapet stenimitasjon 1860
Trapp, fotlist og gulv: 7010-G50Y

1860

Dør: 2020-Y40R
Trappevange: 4020-Y20R
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RESTAURERINGSFORSLAG STORSTUE, ROM 104-107

Himling og taklist: 2010-Y40R
Bord: Frihåndsmalt dekor
Veggfelt: 3010-Y20R
Dør og vindu/gerikter:
Brannmur: 6502-Y+2000-N
Fotlist: 6005-Y50R
Gulv: 8000-N
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1808

RESTAURERINGSFORSLAG TJENERVÆRELSE, ROM 108

1846

Tapet bunn
2005-Y40R

Vindu
1505-Y30R

Himlingsbord og taklist: 1005-Y20R
Dør/vindu/gerikter: 1505-Y20R
Brannmur og pipe: 3005-Y50R
Fotlist: 7010-Y10R
Gulv: trehvitt
Tapetet er ikke forsøkt rekonstruert utover at den opprinnlige
bunnfargen er lagt inn.
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RESTAURERINGSFORSLAG, GANG, ROM 109-110

1890-1900

Himling/taklist: 2010-Y30R
Vegg: 2010-G30Y
Dører/gerikter: 3020-Y10R
Fotlist: 4010-Y30R (forslag)
Gulv: 4010-Y30R (forslag)
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RESTAURERINGSFORSLAG, GANG ROM 109-110 ALTERNATIV 2

1900-1910

Himling
1510-Y30R

Skap
4030-Y30R

Gulv
Gulv
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RESTAURERINGSFORSLAG KJØKKEN, ROM 111-116

Himling og taklist: 2005-Y30R
Veggfelt: 3020-Y10R
Brystningsfelt: Rød marmorering
Vindu/gerikt: 2010-Y30R

1815/20

Dør/gerikt: 3020-Y
Fotlist: Som marmorbunn
Grue: 1515-Y40R
Gulv: Trehvitt
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RESTAURERINGSFORSLAG STUE, ROM 201

1907

Fotlist
5005-Y20R
Gulv
7005-Y20R

Himling/taklist: Sjablondekor
Vegg: Strek og sjablon 1906

Dør/ brannmur: Ådret mørk ek
Fotlist: 5005-Y20R
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Gulv: 7005-Y20R

RESTAURERINGSFORSLAG GANG, ROM 202

1907

Fotlist
5005-Y20R
Gulv
7005-Y20R

Himling og taklist: Sjablondekor
Vegg: 5030-Y70R

Dør/gerikter: Ådret lys ek
Fotlist: 5005-Y20R
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Gulv: 7005-Y20R

RESTAURERINGSFORSLAG SAL, ROM 203

Himling, taklist: 3010-Y20R
Vegg: Tapet 1808
Dør: 3010-Y20R
Vindu: 4005-Y20R

1808

Brannmur: 3010-Y10R
Fotlist: 6005-G80Y
Gulv: Trehvitt
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RESTAURERINGSFORSLAG MINDRE SAL, ROM 204

Himling og taklist: 1005-Y20R
Taklist: 1505-Y20R
Vegg: Tapet 1846
Dør: 1505-Y20R

1846

Vindu: 1505-Y20R
Pipe/brannmur: 5010-Y20R
Fotlist: 5005-Y20R
Gulv: 7005-Y50R
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RESTAURERINGSFORSLAG GANG, ROM 205

Himling: 3020-Y
Taklist: Ådret lys ek
Vegg: Tapet 1875
Dør /gerikter: Ådret lys ek

1875

Trapp: Megler/håndlist: 7010-G50Y
Trapp, vange/baluster: 6010-G30Y
Fotlist: Ådret lys ek
Gulv: 6005-Y20R
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RESTAURERINGSFORSLAG VÆRELSE, ROM 206

Himling og taklist: 3010-Y10R
Vegg: Tapet 1808
Vindu: 2005-Y20R

1808

Dør: 2005-Y20R
Fotlist: 2005-Y20R
Pipe: 3010-Y30R
Gulv: Trehvitt
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RESTAURERINGSFORSLAG GANG, ROM 202/205 - alternativ 2

1846

fotlist
6010-Y10R
Himling/taklist: 1510-Y20R
Vegg: Tapet/bord 1840
Dør: Ådret lys ek. Eventuelt ensfarget 1510-Y20R
Vindu: 1510-Y20R
Trappegelender: Ådret mahogny
Fotlist: 6010-Y10R
Gulv: Trehvitt
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RESTAURERINGSFORSLAG SAL, ROM 202/205 - alternativ 2

Himling/taklist: 1005-Y40R
Vegg: Tapet/bord 1840
Dør: 2005-Y30R (bunn for ådring?)
Vindu: 2005-Y30R
Fotlist: 6005-Y50R
Brannmur: 5502-Y
Gulv: Trehvitt
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1846

Tegningsunderlag: Opaform
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3925

5704

Dør fra ca 1850-1900

Vindu
tilkommet
ca 1900

5656

Delt opp i kontor, gang, toalett og wc i 1921

1856-takst:
Tapetsert og malt værelse med ovn

1846-takst:
Lerretstrukket og oljemalt med 3 etg vindovn

Tre-etasjes
jernovn

Vindovn

1808-takst:
en stor stue med en 3Etages kakelovn,
betrukket med lerret som er malet og
forsynt med 5 fag Vinduer.
.

104-107
Storstue

Dør fra 1900

1856-takst:
Tapetsert og malt tjenerværelse

1846-takst:
Et med tapetsert og malt,
Tjenerværelse

1808-takst:
Stue med 2 vinduer
og vindovn.
1846-takst:
Oliemalt med ildsted
belagt med malmheller
og en skorstenspipe

1846
en umalet og
ubetrukket
Drengestue med
6 faste køyer

Opprinnelig
plassering av dør

2090

Vindfang etter 1921

1856-takst:
Forstue med trapp
malt og tapetsert
til 2. etg.

1846-takst:
Tapetsert og malt gang
med malt trapp til 2 etg.

1808-takst:
Ikke beskrevet

102-103
Forstue

Portal før 1900

Hel vegg før 1900

Gang etter 1900
Dør og overlys
satt inn ca. 1900

Tre-etasjes
jernovn

5651

Kammers og stue slått
sammen 1921

1856-takst:
Tapetsert og malt værelse
med ovn

1846-takst:
Tapetsert oljemalt
3-etasjes vindovn

1856-takst:
Tapetsert og malt kammer
1808-takst:
En Dagligstue med
2 fag vinduer og
en 3 etages kakelovn

En dør tilført
etter 1808

1746mm

1856-takst:
Tapetsert og
malt kammer

1846-takst:
Kontor
Tapetsert og malt

1808-takst:
kontor med 1 vindu.

101c Kontor

FJERNET 1921

1846-takst:
Sengekammer
Tapetsert og malt

1808-takst:
Sengekammers

101b
Sengekammers

1856-takst:
Tapetsert og malt
sengekammer

1846-takst:
mindre malt kammer
tapetsert og malt

1808-takst:
Ett lite spiskammers

FJERNET ca. 1900
116c Spiskammers

1856-takst:
Uinnredet forstue
med trapp til 2 etg.

1846-takst: spiskammer
betrukket og malt samt:
liten umalt forstue med
umalt trapp (kan ha vært
ytterligere avdelt)

1808-takst:
Ett stort spiskammers
med 1 vindu

116b Spiskammers

2140mm

101
Dagligstue

Grue ca. 120 x 250

Ombygget totalt ca.1900

1856-takst:
Kjøkken med komfyr
og skorstenspipe

1808-takst:
Kjøkken med
skorstein.
Ildsted.

1808-takst:
Ett lite kammers
ved siden av
kjøkken

1856-takst:
Umalt tjenerværelse
med 6 køyer

111-116
Kjøkken

Vinduer blendet ca 1900
Vinduer flyttet til østvegg.

109-110
Kammers

/

108
Stue

Vindovn

Fra vindu til dør ca. 1900
Takster nevner ikke vindu.

Diagonalt
sveitservindu i
første og annen
etasje, tilkommet
i siste kvartal av
1800-årene

Tradisjonelle
skyve vinduer
på østfasaden
tilkommet
ca 1900 fra
nordvegg.

9600

13650

Historisk gjennomgang av planløsning/branntakster. Første etasje

Tegningsunderlag: Opaform

9599

Vindu
tilkommet
ca 1900

55

1891-takst:
Tapetsert og malt ovnsværelse

1856-takst
Tapetsert og malt værelse
med ovn

1846-takst:
Sal tapetsert og oljemalt

1809-takst:
Stor sal tapetsert
og med lerret i taket.
5 vinduer og 3.etg vindovn

203
Sal

1891-takst:
Tapetsert og malt ovnsværelse

1856-takst:
Tapetsert og malt værelse
med ovn

1846-takst:
Mindre sal
Tapetsert og oljemalt
2 etg vindovn

1809-takst:
En ubetrukket sal
med 2 vinduer
uten kakkelovn

204
Mindre Sal/Kammers

Tre-etasjes
jernovn

beskrevet 1891
likt med 1879

202

1856-takst:
Malt gang med
trapp til loftet

1846-takst:
Gang oljemalt med
trapp til loft

1809-takst:
Ingen beskrivelse

202 Gang

Dører til privettilbygg ca 1900

13616

1891-takst:
Tapetsert og malt
ovnsværelse

1856-takst:
Tapetsert og malt værelse
med ovn

1846-takst:
Sal tapetsert og oljemalt
3 etg vindovn

1809-takst:
En mindre sal over dagligstuen
med 2 vinduer og 3 etg kakkelovn

Tre-etasjes
jernovn
201
Liten Sal

To-etasjes
jernovn
senere grue
og komfyr

1856-takst:
Malt kjøkken
med skorstenspipe
og komfyr

1846-takst:
Kjøkken med ildsted
og skorstenspipe

1809-takst:
Betrukket værelse
med 2. etg kakkelovn
og 2 vinduer

206
Værelse

En dør tilført
etter 1808

1838mm

1856-takst:
Tapetsert og malt
sengekammer

1846-takst:
Sengekammer tapetsert

1809-takst:
Ett kontor
med fag vindu

201c Kammers

1856-takst:
Tapetsert og malt
sengekammer

1846-takst:
Sengekammer
tapetsert, oljemalt

1809-takst:
Ett sengekammer

201b Kammers

1856-takst:
Malt spiskammers

1846-takst:
Spiskammer
tapetsert og malt

206c Kammers

oppsatt senere enn 1808

Her har trappen fra
1 etg kommet opp.
kan ha vært ytterligere
oppdeling i periode.

1856-takst:
Malt kledekammer

1846-takst:
Kledekammer.

1809-takst:
Et kammer
ved siden av

206b Kammers

Blindvindu
eller delt på to rom?

1857mm

Diagonalt
sveitservindu i
første og annen
etasje, tilkommet
i siste kvartal av
1800-årene

Tradisjonelle
skyvevinduer
vinduer på
østfasaden
tilkommet
ca 1900

Historisk gjennomgang av planløsning/branntakster. Annen etasje

Restaureringsforslag første og annen etasje
13650
2140mm

3925

Eventuelt
trappeløp

108
Tjenerværelse

109-110
Entre

1846

1900
Feieluke flyttes hit
dersom tilbakeføring
av 103/110

111-116
Kjøkken
med grue
og benk under
vinduet

Eks. åpning
beholdes

eventuelt med
synliggjøring av
drengekammers

116 b og c
Disponibelt

1815/20

Vindovn
Grue ca. 120 x 250
eventuelt med komfyr

9600

Tre-etasjes
jernovn

eks. situasjon kan
opprettholdes, men
det er godt grunnlag for
tilbakeføring

104-107
Storstue

101
Dagligstue

/

5704

Tre-etasjes
jernovn

1808

1860
102-103
Forstue
1850/60

5656

2090

5651

1746mm

13616
1857mm

Eventuelt
trappeløp
204
Mindre Sal

202
Gang

206
Værelse

1846

1875

1808

Døren plasseres eventuelt
nærmere 201 eller det
benyttes to dører

206 b og c
Kammers
Disponibelt

To-etasjes
jernovn
9599

Tre-etasjes
jernovn
Tre-etasjes
jernovn

203
Sal

201
Liten Sal

1808

1907

202
Entre
1907

1838mm

Tegningsunderlag: Opaform
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Alternativt restaureringsforslag første og annen etasje
13650
2140mm

3925

Eventuelt
trappeløp

108
Tjenerværelse

109-110
Entre

1846

1900

111-116
Kjøkken
med grue
og benk under
vinduet

Eventuelt beholdes
eksisterende
åpning

116 b og c
Disponibelt

Tre-etasjes
jernovn

Avlukke
med
rom /glugge

Grue ca. 120 x 250
eventuelt med komfyr

9600

Vindovn

Vindovn

1815/20

Portal

5704

Tre-etasjes
jernovn

104-107
Storstue

101
Dagligstue

/

1808

1860
102-103
Forstue
1850/60
alt: 1815

5656

2090

5651

1746mm

13616
1857mm
Dører til privettilbygg ca 1900 opprettholdes

Eventuelt
trappeløp
204
Mindre Sal

206
Værelse

1846

1808

Dør eventuelt
på søndre del
av veggen

206 b og c
Kammers
Disponibelt

To-etasjes
jernovn
9599

Tre-etasjes
jernovn

203
Sal
1846

Loftstrapp
rettes ut
gelender
kopieres

202/205
Gang
1846

Tre-etasjes
jernovn

201
Liten Sal / Stue
1907

1838mm

Tegningsunderlag: Opaform
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Et forsøk på å rekonstruere den opprinnelige førsteetasjen basert på Anders Nordtvedts oppmålingstegning fra 1928.
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Oppmåling av arkitekt Anders Nordtvedt 1928-29. Eldre Bergensarkitektur bind 5, Bergen arkitektforening 1962, plansje II
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Oppmåling av arkitekt Anders Nordtvedt 1928-29. Eldre Bergensarkitektur bind 5, Bergen arkitektforening 1962, plansje III og IV

Oppmåling av arkitekt Anders Nordtvedt 1928-29. Eldre Bergensarkitektur bind 5, Bergen arkitektforening 1962, plansje V
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Oppmåling av arkitekt Anders Nordtvedt 1928-29. Eldre Bergensarkitektur bind 5, Bergen arkitektforening 1962, plansje VIII

Oppmåling av arkitekt Anders Nordtvedt 1928-29. Eldre Bergensarkitektur bind 5, Bergen arkitektforening 1962, plansje IX
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Profilavtegninger med datering

1808

1875

Opprinnelig åpning til loftet 1808.

1850/60

1950/60

1921

62

1808

1921

1921?
1921

1900
1808

1840
1900

1900

1900

1808

1921
1921

1850/60

63

1900

1808
1900

1808?
1921?

1900

1808

1808

1900

1930-50
1900?
1900

1900
1921?

64

1808

1808

1878

1808

1808

1808

65

1808

1875

?

1808
1900

1808

1900

1900

66

1890-1920

1921?

1900

1930?

67

1930+

1900-20
1921?

1920-50

68

Skisser

Skisser av trappens innbygning i front og plansnitt

69

70

71

72

73

Måltagning av spor etter kontorinnredning i rom 108 (se også fotoregistrering):
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Oppmålinger:
Oppmåling utført 1928 av Anders Nordtvedt publisert i Eldre Bergensarkitektur 1962
Oppmåling utført 2013 Opaform arkitekter ved Espen Folgerø.
Listverksavtegninger og skisser utført av undertegnede 2013/14
Mesterhusets nordfasade og privettilbygg oppmålt av Jarle Anfinsen 2012
Om Bergen, Sandviken og Mesterhuset/reperbanen:
Wikipedia om reperbanen i Sandviken
Avdekkinger og avlesinger av fargesjikt utført i løpet av denne undersøkelsen
Egne notater og avtegninger av bygningsdeler
Egne fotografier og registreringer
Befaringer av lystgårder mm. i Bergensområdet
Div forfattere: Byborgerens hus i Norge
Kristian Bjerknes: Gamle byborgerhus i Bergen
Bergen arkitektforening: Eldre bergensarkitektur - oppmålinger
Fortidsminneforeningens årbøker. Spesielt om Damsgård
samt Åse Moe Torvanger: Trekk fra Bergens arkitekturhistorie
Jon Brenne: Dekorasjonsmaling i Norge
Drange, Aanensen og Brenne: Gamle trehus
Gamle Bergen: Årbøker 1951, 1955, 1956, 1961, 1967, 1996 mm.
Koren Wiberg: Bergensk kulturhistorie, 1921
Elin Thorsnes: Sandviksveien 62, 2000
Jarle Anfinsen: Diverse sammenstillinger og notater.
Christopher Harris: Magisteravhandling om reperbanene i Bergen.
Ole Martin Støwer: Hovedoppgave om reperbanen, BAS.
Tapethistorie:
Odile Nouvel: Wallpapers of France, 1981
Hoskins: The papered wall, 2005
Nylander: Wallpapers for historic building, 1992
Lynn: Wallpaper in America, 1980
Victoria & Albert Museum, samlinger på nett
Generell litteratur om historiske planløsninger, interiører og kultur etc:
Lundberg: Herremandens bostad
Elling: Danske borgerhuse
Diverse litteratur om lystgårdkulturen deriblant:
Søren Hald: Norske løkkelandsteder 1630-1830
Peter Thornton: Authentic Decor. The domestic interior 1620-1920. London 1985
Kildemateriale offentlige arkiver
Branntakster fra Statsarkivet og Riksarkivet
Branntakster 1808, 1846, 1856, 1891, 1897, 1898, 1906.
Folketellingen for Bergen av 1865
Historiske fotografier samlet av Rolf Olsen AS (UiB bildesamling)
Tegningsmateriale og skriftlig materiale fra byarkivet samlet av Rolf Olsens AS
Anne Lise Brask Eriksen: Utvendig fargeanalyse av Mesterhuset.
Dreier litografi 1819.
Se også referanseliste side 77
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BRANNTAKSTER
Aar 1808 - 11 juni etter rekvisisjon av Christopher Stolz vedr. Matrikkel no 14
1) - Et Vaanhuus, bestaaende af 2 Etager, hvori befandtes følgende værelser,
invendig: I underste Etage: en stor stue med en 3Etages kakelovn, betrukket
med lerret som er malet og forsynt med 5 fag Vinduer. En Dagligstue med
2 fag vinduer og en 3 etages kakelovn samt sengekammer og Kontoir ved
siden, det sidste, forsynet med et fag Vinduer, et rummeligt Kiøkken med
Skorsten samt et lidet og stort Spiskammers, det sidste med et fag vinduer
og foruden et Lille Kammer ved siden af Kiøkken, samt en stue med 2 fag
vinduer og Vindovne. - I andre Etage: en stor sale med en 3 etages
Vindovn og 5 fag Vinduer samt trukket med trekpapir og med lerret i taget;
en mindre sale over dagligstuen med 3 etages kakkelovn og 2 fag vinduer.
siden deraf et sengkammer og et Kontoir, det sidste forsynet med et fag vinduer
Paa nordre side af den store sale befandtes en ubetrukket sale med 2 fag vinduer
uten kakkelovn. - Paa nordre side af smaasalen befandtes et betrukket værelse
med kakkelovn 2 etages kakelovn og 2 fag vinduer samt et kammer ved siden. - Hele Bygningen, som er opført paa stenmuur og tekket med røde tagpander, er 22 1/2 alen
lang 16 alen bred, den etter beste skjøn antat til Verdi for ............ 2 800 sp.
Aar 1846 matrikkel 14, 1te rode, rekvirert av Christopher Stolz
1) et vaaningshus af tømmer 22 ½ alen langt, 16 alen dybt, fra
Graastensmuren hvorpaa det er opført, til (gesims) 10 alen
høit og fra sidste til tagryggen 9 alen høit, indeholder 2de
Etager. I første etage er et oliemalet kiøkken med ildsted belagt
med malmheller samt skorsteenspibe, et spisekammer betrukket med papir
og oliemalet, et mindre malet kammer, et med papir betrukket, malet,
Tjenerværelse og et Kammer, en med Lærred betrukket oliemalet Stue
med en tre-etages Malm-vindovn, et med Betrækpapir betrukket
og malet Sengkammer, et ligeledes betrukket og malet Contoir, en
med Lærred betrukken og oliemalet Stue med en tre-etages Malm-Vindovn
Innskutt setning: med 6 nagelfaste køier og en enetages Malm Vindovn samt en Camin(?)
en umalet og ubetrukket Drengestue, (innskutt) en Gang malet og betrukket
hvorfra en maled Trappe føre op til 2en Etage. Samt en liden
Forstue hvorfra en umaled Trappe fører op til 2en Etage. I denne
er 2de med Betrækpapir betrukken oliemalede Sale hver .... forSynet med en 3 etager Malm-vindovn, en mindre Sal betrukken
Med Betrækpapir og oliemalet og forsynet med en to-etages
Malm-vindovn. 2de Sengkammer betrukne med Betrækpapir
Og oliemalet, et Kledekammer, et med Betrækpapir betrukket og malet spiskammer, et kiøkken med Ildsted og Skorstenspibe,
Samt en oliemalet gang hvorfra en trapp fører op til loftet.
Derpaa er tekket med suutag og teglsteen og belagt med tag
Rende af ..... samt forsynet med 2de stenderverks Arke, i hver
af dem er et fag vinduer. Denne bygning staar bordkledt
Og oliemalet forsynet med 26 Døre og 28 fag Vinduer.
... taxeret for ............................................................... 3000,Aar 1856 den 3. mars. eier Stolz
Et vaaningshus af tømmer som nr 1 i Overtagelsesforretning af 10 Juli(?) 1846. 22 ½ Alen lang, 16 Alen dybt
og 10 Alen høit i to Etager opført paa graasteensfundament. I første etage 2 betrekte
77

og malede værelser med Ovne, 3 betrekte og malede Kamre. 1 betrekt og
malet tjenerværelse og et umalet ditto. Hvori faste køier, ovn og en Kamin. 1 betrekt og malet
sengekammer, 1 betrekt og malet spiskammer, 1 kjøkken med ildsted belagt med malmhelle
og forsyned med komfûr og Skorsteenspibe, 1 betrekt og malet og et umalet Forstue.
Fra begge Forstuer føre trappe føre trappe til annen etage hvori 3 betrekte og malede værelser
med ovne, 2 betrekte og malede sengekamre, 1 malet kledekammer, 1 malet spiskammer,
1 malet kjøkken med ildsted og skorstenspibe og 1 malet gang, hvorfra trappe føre
op til loftet. Under huset er kjælder. Bygningen er bordklædt, malt, tækket med sutag og teglsteen har 26 døre
og 28 Vinduer – Pa taget er tvende 1 ¾ Alen lange 2 alen høie lysarker af bindingsværk med bordklædning. Bygningen taxeredes for ............................................ 3000,- sp.
Aar 1891 den 27/10 repslager Janson
Forrige takst: 6-11-1879 for Stolz - eiendommen takseredes for 31 400,a) - Et i en afstand af m 3,75 fra nærmeste ildstedbygning beliggende 2 etages tømret bordkledt
vaaningshus med bord og steentag. 13.85 m langt,
10,8 m bredt, 6,30 m høit. I 1ste etage 3 betrukne, malede
ovnsværelser, kjøkken med 2 skorsten, komfur, 2 kamre,
11 døre, 14 vinduer, 2 trapper med gelender; I 2den etage 3 betrukne, malede ovnsværelser, kjøkken med comfur, 1
entre, 5 kamre, 1 aflukke, 14 døre, 17 vinduer, paa loftet 1 aflukke,
1 dør, 2 vinduer. ............................................ Kr 14 400,Under huset en graastens kjælder;
hvori 4 rum, 6 døre 1 vindu........................... Kr 300,De anførte ildsteder ...................................... Kr 400,Kr 15 100,Ingen væsentlige forandringer

Aar 1897 den 25 august begjært av O. Nielsen over Sandvigens 1rste rode nr 14
Forretning af 27-10-91 da eiendommen takseredes for Kr 37500
oplæstes. Eiendommen der nu undergaar en omag paabygning
fandtes saaledes:
a- et våningshus uforandret ............................................. kr 15 100,f-Nord for litra a og i en afstand af 0,90 cm fra denne
en reperbane uforandret .................................................... kr 10 000,g - I mellom litra a og f en 2 etages standerverks
bordklædt tegltekket bygning 4 meter lang, 0,90 m
bred , 6 meter høi med 2 rum 2 dører i hver etasje samt 1 trappe
............................. Kr 400,-

1898 den 15 februar etter begjæring av O. Nielsen 1rste rode no 14
a) et vaaningshus uforandret .......................................... Kr 15 100,-
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Aar 1906 den 13 november forlangt O Nielsen & søn, Sandvigsveien 62
a) - Et i afstand af ca 30m fra nærmeste naboildstedbygning beliggende 2 etages tømret bordklædt vaaningshus med bord og tegltag - 13,50 m langt 10.80
meter bredt 6.30 meter høit. I 1rste etage 2 ovnsværelser,
kjøkken med komfur, 2 piber, 2 kamre, 11 døre, 14
vinduer. Trappe med gelender til loftet, 1 badeværelse
med Badeovn 1 strygeværelse ildhus, i 2den etage, 4 ovnsværelser, 1 entre, 6 kamre, 14 døre, 17 vinduer, paa
loftet 4 ovnsværelser, 5 døre, 8 vinduer, Bygningen
der er bra vedligeholdt har en gulvflade af 150m2
og taxeredes sidst for kr. 14800,- og nu efter kr 100 pr m2 for ..... kr 15 000,Under en del av husene en graasteenskjelder hvori
4 rom 6 døre 1 vindu .......................................................................... 300,den beskrevne Badeovn med ledninger og kar ..................................... 300,Tidligere taxered under litra a borttaget i 1 etage
1 ovnsværelse og 1 trappe, tilkommet badeværelse og stryge
værelse, i 2den etage er tilkommet 1 ovnsværelse og
borttaget kjøkken med komfur. Paa loftet
tilkommet 4 ovnsværelser og 6 vinduer samt 4 døre
ellers ingen vesentlig forandring.
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Johan Stoltze (Død mellom 1693 og 1696). Kjøpmann i Diepholz.
Barn:

Friedrich Stoltze (1678-d), Junge i Solegarden.
Johan Stoltze. Junge i Leppen gården.
Hienrich Stoltze. Se under.
Hinrich Stoltze (Staals) (1680-1733).
Kom til Bergen via Bremen i juni 1696 jf. J. Stoltz (1911). Han blev «Junge» på bryggen i gården Lep
pen, hvor han tjente hos handelsforvalter Johan Ipping i stue no. 4. Gift (1706) med Wenche (Wie		
nchie) Holst (Gift tidligere med en sol. Rolfs og fikk en sønn (1705) Johann Rolf (Rolfsen, Rollof)),
datter av Jochum Holst og hustru Anne Jørgensdatter.

		Barn:
		Johan Stoltz (1707-1763). Kemner i Bergen 1744-45.
		
Gift med Helen von Erpecom (1712-1745), datter av Daniel von 					
		
Erpecom og hustru Helene f. Bigum.
		
Gift (1734) på ny med Agnete Greve (1727-1781), datter av kjøpmann 				
		
Christopher Greve, (død i Hamburg 1741) og hustru Elsebe Schacht (1699- 1752).
			Barn:
			Christopher Greve Stoltz (1752-1815).
			
Tok borgerskap som skipper i 1780. Han eide et hus i Kortpilsmuget, 7. 			
			
rode no. 32 (nr. 6), men flyttet til Sandviken da han kjøpte eiendommen 			
			
1. rode no. 14. i 1795 av rebslager Ole A. Steen, som i februar 1795 gikk konkurs.
			
			
		
			

I mars 1795 holdtes 1. gangs auksjon over boets faste eiendeler, bestående av: «reber
banen med hosværende Vaanhuus, Tjærhuus og Drøghuus samt et Nøst; saa og et 		
andet lidet Vaanhuus og et Nøst i Nærheden af Banen, alle beroende paa bygslet
Grund i Store Sandvigen under 1ste Rode no. 14 og 15»

			
			

Ved 4. gangs auksjon (6 mai) blev eiendommen kjøpt av Christopher Greve Stoltz jf.
skjøtet av 22. mai 1795. Grundseddel av Johann Garmann, dat. 16 juni samme år.

			Gift med Alida Dresløv Friele (1752-1809) hjemmehørende på gården 			
			
Nattland. Datter av gjestgiver på Natland: Daniel Hansen Friele og 				
		
Anne Clansdatter Moritzen (Mauridsen). Hun døde etter 6 års smertefull sykdom 29
			
des. 1809 og begravt 5 jan 1810 på «Fredens bolig», Korskirkens assistenskirkegård på
			
Stølen (jf. J. Stoltz, 1911).
			Barn:
			1783-1867.
Agnetha Stoltz g.m. skipper Zacharias Olsen (1778-1830). De kjøpte
			
eiendommen 15. rode no. 3. i 1815. Bodde her sammen med broren Johan Stoltz som
			
flyttet inn etter at hennes mann døde. Huset nedbrent i brannen på Torget natten til
			
30. mai 1855. Etter brannen leide hun hos handelsmann
Rasmus Jansens enke i 19.
			
rode no. 21 (Nedre Korskirkesmug 5).
			1784-1864.

Daniel Stoltz. G.m. Rebekka von der Lippe. Se egen fremstilling.

			1785-1843.
Henriche Stoltz. Ugift. Bodde i 2. rode no. 65 (Sandviksveien 33). 		
			
Levde av arv etter sin far.
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			1787-1788.

Anna Moritz Stoltz.

			1791- 1875. Johan Stoltz. Ugift. Borgerskap som kjøpmann 22. april 1817 og kjøpte
			
i 1819 20. rode no. 46. I 1833 kjøpte han pakkboder i Sandviken. Solgte handelseien
			
dommen i 1836 til Clamer Meltzer og pakkbod i 1838 til Christian A. von Tangen. 		
			
Levde sammen med sin søster (Agnethe Olsen) etter brannen i 1755. Livnærte seg som
		
rentenist. Bodde sine siste år hos enkefru Olsen i 9. Rode no. 14 (Østre Muralmenning).
			1792-1792.

Claus Moritz Stoltz.

			1793-1796.

Wenche Stoltz.

Daniel Stoltz (1784 -1864).
Tok borgerskap som repslagermester 4. februar 1809 og overtok eiendommen og driften etter sin far ifølge
«Delebrev efter Christopher Stoltz, hvorved denne Eiendom er udlagt til Sønnen, Daniel Stoltz for 18 000
Rdlr. S. W.,» datert 28. mars 1815.
Gift med: Rebekka von der Lippe Arloug (1775-1842) Død 15 juni 1842 i Sandviken 1.rode nr.14. (Tidligere
gift med skipper Hans Lahusen som omkom på sjøen rundt 1798-1800). Hun kjøpte eiendommen 2. rode no.
44 i Sandviken. Bygselen til grunnen over denne tomten (Sandviksveien 25) ble overført til Daniel Stoltz når
de ble gift, og ble så solgt til Henrich Christie mai 1812. September 1812 fikk D. Stoltz bygselbrev på grunnen
til hustruens våningshus i 2. rode no. 42 (Sandviksveien 23) samt engstykke under huset i 2. rode no. 44. De
bodde sammen her og i 2. rode no. 45 før de overtok 1. rode no. 14 Mesterhuset.
Da sønnen Daniel Christoffer Stoltz ble gift, bodde foreldrene i 1. rode no. 8.
Da Sønnen Erik Christian Arlaug Stoltz ble gift (1842), flyttet de til repslager Bøschens hus i Sandviksveien 85.
Da hustruen Rebekka døde i 1842 flyttet han til 2. rode no. 75 (Sandviksveien 16) og til slutt til Sandviksveien
53, der han døde 1. juli 1864.
Barn:
1) 1809 - 1840. Hanne Lahusen Eeg (Stoltz). Født i Sandviken 2. rode no.44.
							1. Død 18/2-1840 i Vetrlidsalmenningen 5. Bergen.
Gift med Rasmus Eeg (1836). Han kom til Bergen som ung mann fra Stavanger og bodde en tid 		
hos repslager Stoltz, hvis hustru var kusine av hans mor.
Barnebarn: Elisabeth Sophie Eeg født 1839 i Vetrlidsalmenningen 5.
Barnebarns Barn: Anne Margrethe Urbye 1867, Fredrikshald, Østfold.
2) 1811 - 1811. Alida Dresløv Friele Stoltz. Født/død i Sandviken 2. rode no. 44, Bergen.
3) 1812 – 1824. Martha Elisabet Kiønig Stoltz. Født i Sandviken 2. rode no. 45, Bergen.
							
1. Død i Sandviken 1. rode no. 14. Bergen.
4) 1814 - 1815. Christopher Greve Stoltz.
							

Født i Sandviken 2. rode no. 42, Bergen.
1. Død i Sandviken 1. rode no. 14, Bergen.

5) 1816 - 1885. Erik Christian Arlaug Stoltz. Født i Sandviken 1. rode no. 14, Bergen.
								
1. Død i Kong Oscars gate 28, Bergen.
Instrumentmaker. Handelsskole i det Andersonske institutt. Snekkerlære hos Johan C. Køhler i 2 år.
Fra sommeren 1835 i St. Petersburg for utdannelse som pianofortefabrikation, sannsynlig på brødrene
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Diedrichs fabrikk på Vassili Ostrov (den eldste pianofortefabrikken i Russland). Her var han i ca. 1 år
og lærte å spille gitar hos Italieneren Pitoletti.
I 1836 reiste han tilbake, og hadde verksted på «Møllersalen» (Sandviksveien 77). Kjøpte i 1841 Krohnstedet,
1. rode no. 8 (Sandviksveien 94). Solgte i 1855 og flyttet inn til byen. Virket så som pianostemmer og hadde
kommisjonslager for Wilh. Bieses pianofabrikk, Berlin.
1842. Gift med: Anna Cecilia Dorothea Friis (1813-1902).
		Barn:
i. 1843-1930. Rebecca Arloug Stoltz. Gift (1864) med Ananias Christopher Hansen Dekke
		
(1832-1892). Han var Skipsbygger (Georgernes Verft). Kjente etterkommere var skipsreder
		
Erling Dekke Næss og filosof Arne Dekke Eide Næss.
		
ii. 1844-1846. Charlotte Louise Stoltz, født i Sandviken 1. rode no. 8.
		
iii. 1847 -d. Daniel Stoltz (1847-d). Var med og stiftet Sandvikens Bataljon i 1857 sammen
		
med sin fetter Søren Hjelm Friis Stoltz. Gift med (1888) Anna Hirwi (født 1856 i Wiborg).
		
Maskin Ing. Fra Chalmersska Instituet i Gøteborg. Arbeidet i Finnland, England, Russland
		
og Sverige.
		
iv. 1849 -d. Charlotte Louise Christine Frich. G.m. (1872) Wollert Johan Lyder Frich (1843-d).
		
Sammen reiser de til Wisconsin USA i 1872 og returnerer i 1882. Frich blir sogneprest i
Jostedal fra 1884.
		
v. 1852-1926. Søren Hjelm Friis Stoltz. g.m. (1883 i Bremerhafen) Christine Holck (1859-d).
		
Skipsfører. Døde i USA.
			Barn:
			
• Aagot Stoltz(1886-1977) g.m. Stephan Tscudi Madsen som ble foreldre til tidligere
			
Riksantikvar S.T. Madsen.
			
• Gudrun Stoltz (1888-d). Telefonistinne.
			
• Einar Stoltz (1891-d). Sjømann.
			
• Trygve Stoltz (1893-d). Landmann.
			
• Bjarne Stoltz (1896-d).
		
vi. 1855-d. Johan Siegfried Cammermeyer Stoltz. G.m. (1900) Wilhelmine Gerhardine Seh		
ram (1871-d). Maskin.Ing. 1. kull fra Bergens tekn. Skole. Videreutdannet innen faget i
		
England, Scotland og Tyskland.
		
vii. 1860-1860. Hanna Stoltz.
6)
1818-1893. Daniel Christopher Stoltz.
Repslager.
Utdannet ved det Andersonske institut i Bergen. Arbeidet i farens repslageri. Reiste til København og tok sin
fagutdanning ved marinens repslageri. Borgerskap som rebslager i 1844.
I 1843 kjøpte han sin fars eiendom 1. rode no. 14. for 4500 spd. Og fikk festeseddel av fru Garmann på
«grunden under denne Eiendom med tilliggender», datert 4. desember, tinglyst 7. desember samme år.
Samtidig ble det tinglyst en «Declaration af Zaeharias Olsens Enke og Johan Stoltz om at de i Favør af deres
Brodersøn, Daniel Christopher Stoltz, renoncere paa den Fortrinsret, der er dem tilstaaet at afkjøbe deres
Broder Daniel Stoltz denne Eiendom fremfor nogen Fremmed».
Han bygde ny reperbane i 2 etasjer som var godt utstyrt med maskiner. Tunge nede, og lette oppe til tauverk
til fiskerier.
Solgte reperbanen til J. N. Janson i Oktober 1889 og flyttet til Nygaards gaten 30, der han døde 23 apr. 1893.
Enken flyttet til Strømgaten 89 der hun døde 19 nov. 1897.
Gift (1841) med Birgitte Christine Friis (1819-1897).
Barn:
I.
1841-1846.
II.
1843-1934.

Daniel Stoltz. Død i Sandviken 1. rode no. 14.
Søren Hjelm Friis Stoltz. G.m. (1868) Tora Nuberg (1843-d).
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Klassekamerat av Edvard Grieg. Grunnlegger av Sandvikens Bataljon (Buekorps) i 		
1857 sammen med sin fetter Daniel Stoltz. Mesterhuset på Reperbanen, som var Søren
sitt barndomshjem, regnes i dag som Sandviken Bataljon sitt stiftelseshus og bekranses
ved store jubileer. Sjef i Sandvikens Buekorps 1857 til ?. Repslager lære fra 1858 og 		
fullførte slik sin far, utdannelsen ved Marinens Reperbane i København
			
(under den dansk-tyske krig i 1863-64). Jobbet i reperbanen i Sandviken der han 		
		
gjorde sitt svennestykke og 1 års tid i Stavanger. Fra 1872-79 i en reperbane i Tromsø
			
og fra 1879 bestyrer av Carl E. Rønneberg & Sønners reperbane i Ålesund. Pensjonist
			
fra 1917 og flyttet tilbake til Bergen. Musikalsk og spilte fiolin.
III.
1845-1913.
Christian Charles Stoltz. G.m. (1880) Gertrud Barclay Frich(1847-d). 			
			
Sogneprest i USA og senest i Skiaker.
IV.
1847-1876.
Rebekka Stoltz. G.m. (1867) Lars Christopher Christoffer Nordgreen (gift 			
			
senere med Birgitte Christine Friis Stoltz).
V.
1849-1930.
Charlotte Louise Stoltz. Gift med (1877) Danchert Krohn Holm Hagemann (1844-d).
VI.
1851-1924.
Daniel Christopher Stoltz. Kontorist hos Karl Konow. G.m.(1888) Andrea 			
			
Fredrikke Dorthea Eleonora Bøgh (1859-d). Flyttet til Trondheim i 1882.
VII. 1853-1936.
Birgitte Christine Friis Stoltz. G.m. (1872) Theodor Christopher Blehr
			
(1838- 1890). Datteren Ingrid Blehr g.m. maler, grafiker og skribent Pola
			
Gauguin (sønn av maler og grafiker Paul Gauguin) fikk sammen sønnen maler og 		
			
grafiker Paul Rene Gauguin i København. En annen datter var Birgit Friis Stoltz Blehr
			
g.m. forfatter og teatersjef Gunnar Heiberg.
VIII. 1855-1941.
Hanna (Stoltz) Nordgreen. G.m. (1878) Lars Christopher Christopher Nordgreen 		
			
(1844-1916) som også var gift med søsteren Rebekka som døde i 1876.
IX.
1857- d.
Agnus Johan Henrik Stoltz. g.m. (1888) Anne Sofie Nilsen(1863-d). 			
			
Arbeidet i sin fars repslagerforretning men reiste til Amerika i 1888. 			
			
Returnerte i 1897. Bestyrer av bl.a. Solheims traadfabrik og Fane Spinderier, 		
			notfabrik og rebslageri.
X.
1861- d.
Nicolai Friis Stoltz. g.m. (1891) Helga Falkenberg (1869-) Skipsmegler.
XI.
1864-1943.
Signe Stoltz. G.m. (1888) Otto Johan Lund (1859-1924) bosatt i Drøbak.
Bergen, 7.4.2014/Jarle Anfinsen

Nilssen-familien.
1855 Ole Nilssen født i Os. Foreldre var Nils Olsen (1827) og Oline Olsdatter (1832). I 1872 arbeider han ved
Ole Jansens Not og Garnforretning i Bergen. 1881 er han bestyrer av Bergens Notforretning. I folketellingen
fra 1885 er han registrert som Contorbetjent & Handelsreisende og bor i Ladegaardsgaden 34. 1887 arbeidet
han ved H. E. Schøtts Reperbane og var med å starte i 1898 Solheim Traadfabrik As. Var også med å startet
Sunde & Co. Er registrert med eget Repslageri O. Nilssen & Søn A/S mellom 1897-1914, da han omdannet
firmaet som et aksjeselskap sammen med sønnene Olav Sverre Nilssen og Einar M, Nilssen. Firmaet hadde
medinteresser i A/S Rosendals Spinnerier, Fana og Møre Garnfabrikk, AS Hildre pr. Ålesund.
O. Nilssen & Søn A/S gikk sammen med andre og dannet NOFI, Norsk Fiskeredskapsindustri AS avd. Bergen, som gikk konkurs 1982.
I folketellingen fra 1900 og 1910 bor Ole Nilssen i Sandviksveien 62. Flytter når sønnen Olav Sverre gifter seg
i 1916. Gift med Cecilie Sophie Nilssen (født Krogh i 1882 fra Sandeid i Ryfylket).
Barn:
1880- d. Henry Johan Nilssen. Stud med. I folketellingen 1900 og 1910 er han registrert i Sv62. Registrert som arkitekt i 1910-tellingen. Gift med Julie Hopstock Nilssen (1882) fra Vik i Sogn.
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1881- d. Leon (von) Krogh Nilssen. 1896 Bergen Katedralskole.1900 Kontorist i Rebslageri. Bor i
Sv62. I folketellingen i 1910 residerer han på Oscargt. 20 i Kristiania som Stud. med., men er også registrert som ugift i Sv62. 1918 registrert som lege i Københavns Stadsarkiv, gift med Agnete (Ner) Laage
Nilssen (født 1886 i København). Datter Eli Johanne Nilssen (1915-d).
1883-1953. Olaf Sverre Nilssen.Stud. Art. I folketellingen 1900 og 1910 bor han ugift i Sv62.
Gift (1916) med Caroline (Caro) Marie Berle Martens Nilssen (1889?-1978). Flytter inn i Mesterhuset
med hustru i 1916. Caroline Martens Nilssen bor i Mesterhuset til sin død i 1978.
		Barn:
		
1917-2000 Cecilie Sophie Martens Nilssen. Kostskole i Sveits i 30-årene.
		
1919- 1968 (?) Ingrid Martens Nilssen? Agnes Martens Nilssen. (kun de tre barna).
		
1921-2003 Ketil Martens Nilssen. Bergens Katedralskole uttrådt 1938.
		
1884- d. Einar Michael Nilssen. Skoleelev 1900. 1910 bebor han på Laxevaagnæset 52 Askøy
		
herred, og arbeider som fullmektig ved Repslageri. Formann i Importforeningen for Fiskered		
skaper 1916-1918. G.m Hilda Allers Nilssen (1884-d). Foreldre: Alarich Johan Allers (1847		
1904) og Clara Marie Allers (Carstens (født i St.Perersburg c. 1848- c. 1924).
			Barn:
			
1907 Odd Allers Nilssen. Født i Askøy herred. Disponent. Bor på Fjøsanger. 1947 Im			portutvalget for fiskeriredskaper.
			
1909 Erling Allers Nilssen. Født i Askøy herred. Bor på Fjøsanger. 1942-44 i styre for
			
Salgs- og reklameforeningen i Bergen, SRF.
			
F-d? Kjell Allers Nilssen.
			
F-d? Yngve Allers Nilssen. Personell Little Norway 1940-45. Oberstløyntnant og
			
direktør for Marinens flyfabrikk i Horten i perioden 1958-1965.
			
1886- d. Agnes Nilssen
Antall i husstanden Nilssen i Sandviksveien 62.
1900: 9 stk. Herr og fru Nilssen, 4 sønner, 1 datter, 2 tjenestepiker.
1910: 8 stk. Herr og fru Nilssen, 3 sønner, 1 svigerdatter, 2 tjenestepiker.
1916-1978. Caroline Nilssen.
1939 Cecilie Sophie (født 1917) gifter seg med tannlege Øivind Grimsmo, og hun flytter ut. De bosetter seg
først i Lillehammer, deretter Sande i Vestfold (pga. krigen). Datter Kari Vibeke blir født 1942, sønn Harald
blir født 1944 og sønn Øivind jr. blir født 1946. I 1953 flytter Cecilie med barna tilbake til Bergen (skilsmisse) og bor i 1. etg. i S-62.
Kari gifter seg i 1965 og flytter til Hamar for godt. Harald flytter i 1966 for godt fra S-62 til Sveits for å studere, jobber videre i utlandet, og bosetter seg i Oslo i 1978. Øivind drar til Tyskland i 1970 for å studere, bor i
S-62 når han er hjemme på ferier etc. Han etablerer seg i Oslo i 1975, men er hjemme av og til. Siste gang han
bor i S-62 er i 1977.
1941-42 (?) Ingrid (født 1919) rømmer til England med en skøyte pga. krigen, og gifter seg der med Orlogskaptein
Kristian Kahrs. De får en datter, Siri i 1943. Etter krigen bor de i S-62 en kort stund før de flytter til Oslo (for godt).
1946-47 Ketil Martens Nilssen (født 1921) gifter seg med Regitze Sundt, får en sønn, Olav Sverre i 1948. De
bor noen år i Afrika (til 1951?). De bosetter seg sør for Bergen. Da Olav Sverre (senior) dør i 1953 overtar Ketil driften av O. Nilssen & Søn A/S. Ketil får en datter, Regitze Martens (Pilkington) 28.12.1954 og Ketil Sundt
Martens 09.05.1959 (Sundt: morssidens etternavn)
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«Caro» fordeler litt etter litt aksjene i O. Nilssen & Søn A/S til de tre barna Cecilie, Ketil og Siri (datter av
avdøde datter Ingrid). Da alle disse barna var borte bestemte neste generasjon å avvikle O. Nilssen & Søn
i 2004 og solgte eiendommen året. Etter nedleggelsen av tauverksdriften, ble lokalene leiet ut til diverse
virksomheter. En tidligere kontoransatt i O. Nilssen & Søn får ansvaret for den videre drift (utleie). 1979-80
(?) bor Ketil Martens Nilssen i Mesterhusets 2. etasje. Han skal også ha bodd i Spania det meste av året. Ketil
kommer på pleiehjem (2000?) og tilbringer resten av sitt liv der – til 2003. I 1. etasje har det bodd diverse
leietakere, bla. En tidligere formann på reperbanen på 1970 tallet. Han skulle se til Mesterboligen mens Ketil
var i Spania.Videre har en «vaktmester» Karl Sandstø (Kalle) bodd her frem til 2004. Da bodde formann ved
repslageriet i 1. etasje
Fra 2004-05 er situasjonen med eiendommen usikker for oss – alt ble jo nå solgt til Pallas Eiendom AS og det
ble startet med utvikling av boliger på eiendommen 2000?
Par i husets 2. etasje. Vaktmester i første.
Hybelhus fra 2006 med ca 10 studenter.
Under restaurering fra ca. 2012.
Jarle Anfinsen/ØyvindGrimsmo
08.04.2014

Referanseliste:
Arkivverket, Digitalarkivet: Elever ved Bergen katedralskole 1860-1929.
Arkivverket: Digitalarkivet: Elevar ved Bergen katedralskole 1930-47.
Arkivverket; Digitalarkivet: Folketellingene i 1875, 1885, 1900 og 1910.
Delgobe, Charles Antoine - samling, Slektsopplysninger, Dokumenter 37 (SAO/PAO-0038/D/Da/L0037), 0-, oppb:
Statsarkivet i Oslo.
Ertresvaag, Egil (1982). Bergen bys Historie III. Et bysamfunn u utvikling 1800-1920. Universitetsforlaget. ISBN
82-00-06303-8 (bind III).
Gamle Bergen. Årbok. 1951. Om lysthuset Frydenlund.
Gamle Bergen. Årbok. 1956. Om Sandviken.
Gamle Bergen. Årbok. 1961. Om Repslagerhuset i Sandviksveien 85.
Gamle Bergen. Årbok. 1967. Om Kristian Bjerknes.
Gamle Bergen. Årbok. 1996. Om Sandviksboder 67a og 68.
Harris, Christopher John (1986). Bergen`s roperies 1600-1916. An ethnological study of the raw materials, work process
and the buildings. Magistergradsavhandling i etnologi ved Etno-folkloristisk Institutt, Universitetet i Bergen 1986.
Hoffstad, Einar (1935). Merkantilt biografisk leksikon: Hvem er hvem i næringslivet? Oslo 1935. A.S Yrkesforlaget
Tollbodgaten 31. Grøndahl & Søns Boktrykkeri.
Iversen, Ole Chr., Nordgreen, Jacob (1949): Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1949 – Nr. 9. Offentlige
tiltak for å sikre forsyningene og fordelingen av fiskeredskaper 1939-1949. Utgitt av Fiskeridirektøren. (s20-21, 33-34).
NOFI (2012). Årsrapport: NOFI 35 år 1978-2012.
https://nofi.custompublish.com/getfile.php/2539620.../Årsrapport+2012.pdf
Omholt-Jensen, Edvard (1986): Ole Reistad «The Spirit of Little Norway» – Athenum. ISBN 82-7334-142-9.
Ormhaug, K. (1985): J. F. L. Dreiers Prospekter og prospektmaleriets historie som genre, Bergen 1985.
Sandviks nytt. Medlemsblad for sandvikens Bataljon. Stiftet 17. mai 1857. 2. årgang. No 2. Mai 1935.
Stoltz, J (1911). Personalhistoriske oplysninger om familien Stoltz som nedstammer fra Hinrich Stoltze. Samlede og
Bearbeidede av J. Stoltz. Ingeniør. A.S Johan Griegs Boktrykkeri. Bergen 1911.
85

