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GRUA - HUSETS VARME HJERTE
Av Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen

Før 1860-tallet var grua et vanlig og nødvendig inventar på
kjøkkenet. Siden den tid er mange gruer revet ut og erstattet av mindre plasskrevende og mer praktiske innretninger,
som vedkomfyr og, etter siste krig, elektrisk komfyr. Intet
unntak på fredete Yttersø gård i Larvik kommune.
Lystgården Yttersø ble bygget en gang
rundt 1820. Yttersø hadde i tillegg grue
med bakerovn i sidebygningen. Ingen
av gruene er fullstendig bevart for
ettertiden. Grue og bakerovn i sidebygningen er avtegnet mot tømmerveggen
som negativspor av kalksøl, men i
hovedhuset sto både fundament og bakvegger tilbake og definerte omfanget.
Det sekundære faspanelet som var lagt
inntil, hadde gruekappens profil fint
saget ut som tilpasning til gesimsen.

Grua revet
Kjøkkenet var i løpet av 1900-tallet
blitt delt opp i mindre enheter: Gang
og trapperom, toalett og moderne
kjøkken. Grua var delvis revet, antagelig etter et større jordskjelv i begynnelsen av 1900-tallet da det fortelles
at mange bakerovner og gruer i
Lågendalen gikk tapt. Pipeløpet som
opprinnelig var en forlengelse av
gruekappen, var da blitt ført helt ned
til fundamentet under kjøkkengulvet.

Vi ønsket å tilbakeføre kjøkkenet til
opprinnelig størrelse og utforming,
inklusive fargesetting og rekonstruksjon av spiskammerset som var bygget
inn i det ene hjørnet. En lystgård som
Yttersø var skapt for forlystelse og
gode middager. Gruen er på mange
måter et midtpunkt i et så gammelt
hus. Uten grue manglet på en måte
husets hjerte. Men det å rekonstruere
en grue er ikke bare å bestemme
profiler og form. Hvordan var selve
ildstedet bygget opp? Vangene? Hva
skulle vi gjøre med pipeløpet?

Murmester Thorstensen
En ting var klart og det var at alle
branntekniske forskrifter måtte tilfredsstilles og murmester Per Thorstensens
firma garanterte for god utførelse i så
måte. Målsettingen var ellers i størst
mulig grad å bruke opprinnelige metoder og materialer, supplert av moderne
branntekniske finesser.
Gruer av tilsvarende alder ble oppspo-
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ret og undersøkt. Samtaler med offentlige myndigheter, Riksantikvaren/
NIKU, bekjente med erfa1ing og med
murmester Thorstensen ga innfallsvinkler til problemet. Vi oppdaget at
kunnskapen om gruers oppbygging er
mangelfull. Ikke minst fordi det er
store lokale variasjoner i hvordan man
bygget og formet gruene. Det var
derfor nødvendig å gjøre lokalt forarbeid. Vi oppdaget raskt at mange gruer
bar vært gjennom reparasjoner og
endringer som gjør det vanskelig å
trekke sikre slutninger uten inngående
undersøkelser og inngrep. Men også
skriftlige kilder forteller sitt. Vi har
observert at man i mange bram1takster
i Larvik i 1800-årenes første halvdel
beskriver skorsten med hel jernplate.
Nærheten til jernverket innebar
jeminnlegg og u-jem istedenfor tre
som understøttelse for gruekappen. I
ettertid ser vi at enkelte slutninger
burde vært annerledes, men alt i alt ble
gruen på Yttersø gjenoppført ganske
nær originalen. Problemet med pipen,
som var ført helt ned til grunnen, ble
løst ved at vi innførte en ekstra vange
som flyttet ildstedet framover og
skapte et ekstra rom utenfor pipens
feieluke . Ideen fikk vi av Riksantikvarens Jan Anderssen.

Tegl, sand og sten
Murmester Per Thorstensen, ved Hans
Otto Aas, sto for arbeidet, og vi assisterte som håndlangere og vanskelige

Bilder j,-a Yttersø - før og etter: Eierne p å Yttersø ønsket å tilbakeføre kjøkkenet til slik det opprinnelig hadde sett ut og f å grua
tilbake på plass. Foto: Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen
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kritikere. Arbeidet ble utført rett før jul
1997. Gruen ble hovedsakelig bygget
opp av gammel teglsten i synlige partier og en del ny sten i skjulte partier.
Ildstedet ble mwt opp som en kasse,
som så ble fylt med sand og sten toppet
med tegl. Bakveggen ble murt av flere
lag sten. Selve ildstedshjørnet fikk innlegg av ildfaste plater omgitt av et lag
støp. Ytterst ildfast sten. Det siste bør
egentlig kunne sløyfes da man godt kan
hugge ut stenen når den er brent i stykker, og erstatte med ny sten, slik man
gjorde før. Bruker man kalkmørtel , går
det greit å skifte ut tegl. Det sandfylte
bassenget ble fylt ut med teglsten uten
mørtel, for lett utskifting. Her har det

muligens ligget en hel jernplate, eller
mot bakveggen. Gruekappens nordre
del ble murt opp i tegl, mens det i den
lange og meget slake østre kappen ble
brukt T-jern og Leca for å lette vekten.
Her ble det underforet med ildfast
plate. Spjel ble montert i pipeløpet.
Profilen på vangefoten kjente vi ikke.
Derfor valgte vi en enkel utformi11g.
Det ble laget stålmaler til kappens profil , og denne ble trukket på stedet. Det
ble her blandet gips i kalken. Til slutt
ble gruen kalket. Mørtelen ble blandet i
forholdet kalk/sand 1:4. Overflaten ble
pusset med brett, da alle brannmuroverflater på Yttersø er glattpussede i empiretidens stil. Det ble montert kanal for

tilførsel av luft via kjeller.

Varmende ovn
En slik grue er nok et hyggelig innslag
på et gammelt kjøkken , men skal varmeeffekten bli effektiv, er ikke åpen ild
det beste. Derfor vil vi montere en jernovn i grua. På 1850-tallet ble det laget
en modell for kokebruk, som ikke var
forsynt med føtter og derfor enkelt kan
plasseres i grua uten å måtte tilpasse
murverket. Kos og hygge er vel og bra,
men i strenge norske vintre er nok
jernovnen enda hyggeligere. Alt i alt et
utfordrende og spennende prosjekt,
som lærte oss en del om et fenomen
som er nokså ukjent for de fleste av oss.

RIKSANTIKVARENS INFORMASJON
OM KULTURMINNER
Riksantikvarens løsbladserie gir nyttig
informasjon om ulike temaer knyttet
til det å være eier eller bruker av kulturminner. Følgende løsblader er særlig knyttet til temaet vi behandler i
denne utgaven av Årringer:
3.11.1 Piper og ildsteder
3.11.2 Gamle ovner. Flytting og
ombruk
3.13.1 Brannsikringsstrategi
3.13.2 Brannsikring. Markering av
rømningsveier.
11.1.1 Å eie et fredet hus

Ta vare på gamle vinduer!
Fasaden er bygningens ansikt. Den
forteller om bygningens alder og llistorie. I de siste tiårene har mye mange
vinduer blitt skiftet på vår gamle
bebyggelse.
Nye vinduer har en levetid på 20-30
år, mens 100 år gamle vinduer er
laget av tremateriale som etter renovering, vil kunne ha en enda lengre
levetid. Ut fra en ren økonomisk
vurdering er det heller ikke lønnsomt
å skifte ut de gamle vinduene .

Kostnadene ved et nytt vindu er
større enn det man kan spare i energi
i løpet av vinduets levetid.
Sett i et miljøperspektiv, er energibruken til oppvarming bare ett av verdens
miljøproblemer. Både energi, trevirke,
glass og metaller forbrukes når man
produserer nye vinduer. Enøk-gevinsten må derfor være betydelig før man
kan forsvare å skifte ut vinduer i et helhetlig miljøperspektiv.
Det er heller ikke slik at det er nødvendig å skifte vinduer for å oppnå
den varmeisolasjon og støyskjerming
som kreves . Det er fullt mulig å gjøre
gamle vinduer til fullgode enøk- og
støyvinduer.

Kilder:
• Hvorfor ta vare på gamle vinduer?
Byantikvarens informasjonsark nr.
3. Oslo kommune, Byantikvaren.
• Riksantikvarens informasjon om
kulturminne,'. 3.8.1. Vedlikehold
av vinduer.
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Piper er blant de farligste installasjonene
i huset. Vær nøye med sikkerheten.

Foto: Riksantikvarens arkiv

Piper og ildsteder
Utfonningen av ildsteder og ovner
har vært viktige for utviklingen av de
forskjellige hustypene som finnes
landet vårt og for folks levevis.
l gamle ildsteder er det ofte brnkt lokale materialer, som "gråstein", skifer og
annen naturstein. I løpet av 16- og
1700-tallet fikk støpejernsovnen stor
utbredelse. Også murte ovner kledd
med glasserte keramiske fliser, "kakkelovner" eller "svenskeovner," har en viss
utbredelse i Norge. Gamle piper ble
flere steder murt av lokal naturstein,
men teglstein ble etter hvert det dominerende materialet. Moderne peiser og
piper mures opp i tegl eller lettklinkerblokker (Leca) med isolerte røykrør.
Artikkelenfortsetter på side 13
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