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GAMLE HUS

Ragnar husker god da han var liten og ikke var høy nok til å nå opp til det gamle speilet på
Drammens Museum. Hans mor løftet ham opp så han kunne se inn i speilet. Han kan huske
at han tenkte på om han kunne få et glimt av menneskene som hadde sett inn i speilet før ham.
Tekst og foto: Kari-Marte og Tor Harald Frøyset
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~ og så på kirker. Begge har de fasinasjonen for arkitektur
,n,, reis" mnd, m,d sin, bcs<cfu,dd,c, rom v~ m~ikm

og gamle bygninger med seg fra barnsben av. Men interessen for restaurering blomstret først opp for fullt da de fant hverandre på 80-tallet.
N å har de viet sitt liv til restaurering av Yttersø, og andres, gamle hus
og møbler.

LYSTGÅRDENS FØRSTE EIER
Ragnar Kristensen og Bente Bjerknes kan fortelle mye om gårdens
historie. Hovedbygningen på Yttersø, slik den står i dag, antas være
oppført i årene rundt 1817. Det var sogneprest og stortingsrepresentant Johan Fredrik Sartz som bygde huset i sin eid. Han var en fremtredende mann i byen som jobbet for å bedre skolevesenet og han drev
også med skipsfart og handel.' (Bente og Ragnar fant for øvrig rester av
et magasin datert 1829, som omhandlet blant annet skolevesenet, bak
listverk under restaurering i 1999.)
I 1805 avskaffes grevskapet i Larvik, og sognepresten kjøper grevskapet med lånte penger av den danske kongen sammen med sin bror og
to andre handelsmenn for hele 49801 2 spesidaler i 181 7. Med dette
følger også en del grevskapsrettigheter og firkløveret blir på folkemunne kalt «grevlingene». N år gjelden skal innfris kjøper Sartz ut brorens
andel og står tilbake som den største andelseieren av Grevskapet Laurv1g.

TRESCHOW OVERTAR
Grevlingene prøver å skaffe kjøpere av eiendommene for å innfri sin
gjeld til kongen, men lykkes ikke. Det hele ender med at kongens juridiske rådgiver i saken, Willum Fredrik Treschow kjøper pantebrevet av
kongen. I dagens samfunn ville denne saken endt som avisoppslag med
overskriften innsidehandel.
Sogneprest Sartz hadde skilt ut Yttersø gård som personlig eiendom
i 1820 og fikk beholde denne selv etter at grevskapseventyret var over.
Han lot oppføre hovedbygningen som lystgård, hvor han trakk seg
tilbake fra travle dager og nøt ettermiddagskaffen i fred og ro. Den rike
Sartz-familien bodde i byen like ved Tollerodden, i bygningen som i

dag er Sjøfartsmuseum, og spente ofte for sine hester for å kjøre ut
til favorittlandstedet i sommerhalvåret. Man antar at hovedbygningen
stod ferdig i 1834. Sartz f"ar bare nyte sin elskede lystgård noen få år
før han dør 76 år gammel i 1839. Treschow kjøper Yttersø i 1847 av
Sartz enke og Yttersø blir i Treschowfamiliens eie helt fram til 1993.
Da kjøper Ragnar og Bente den gamle lystgården med fem mål tomt.

NYE EIERE - EN NY TID
- Før vi flyttet hit bodde vi i et arkitekttegnet hus fra 1929 i Sarpsborg. Vi trivdes godt der, men ønsket oss et eldre, restaureringsobjekc
vi kunne jobbe med. Det skulle helse være et spesielt sted hvor vi kunne
kombinere vår interesse for gamle hus med næringsvirksomhet innen
restaurering. En telefon til daværende fylkeskonservator i Vestfold, Lise
Talleraas, resulterte i at vi endte opp her på Yttersø. H un tipset oss om
dette huset, uren tvil et store restaureringsprosjekt, men som hun sa;
«med glassruter som funkler av fest i solnedgangen», forteller Ragnar.
Det gamle, fredede huset på Yttersø ble fredet som det andre huset
i Norge i 1923. Men rundt Yttersø har det være alt annet enn fredelig i nyere tid. Da Ragnar og Bente kjøpte gården visste de ikke hvor
dramatisk reguleringsplanen som seks år tidligere var vedtatt i kommunestyret skulle vise seg å bli._
Det var planlagt tung industriutbygging langs Lågen og tett på Yttersø. Store industrilokaler på tre sider av tunet, omlegging av vei og
til og med en rundkjøring på tunet var planen som var vedtatt men
aldri sendt Riksantikvaren for kontroll. Det viste seg at bevaringsbestemmelsene for gården ikke var verdt papiret det var skrevet på. Etter
flere års kamp for å hindre industriutbyggingen i å krype opp på hovedtrappa, kunne både gården og familien Bjerknes/Kristensen senke
skuldrene i 2002. Saken ble avgjort og daværende miljøvernminister
Børge Brende slo fast at rundt 2 1 mål rundt tunet skulle områdefredes.

ARBEIDET IGANGSETTES
Det første Ragnar og Bente gjorde da de kom til Yttersø var å måle opp
huset. I 22 kuldegrader og nordavind, begynte de på det møysommelige arbeidet. Med drill boret de ut små hull i de nyere veggene for å
utforske hva som fantes under. Så satte de seg ned og laget en detaljert plan for hvordan de skulle gå fram med restaureringen av .......

GAMLE HUS

I den 60 kvm store ballsalen kunne man avdekke det som trolig er et av landets tidligste eksempler på helådrede rom. Adringen
ble utført i I852. Langs veggen til venstre i bildet har de funnet spor etter en 9,5 meter lang benk. Her satt man og hvilte
mellom dansene når man var på ball. Et par like empirelysekroner henger midt i rommet og en sekundær bukkevaseovn fra
Bærums verk 1825 står foran brannmur med gjenskapt original maling. En vakker dag håper beboerne på Yttersø å få tilbake
den opprinne/Jge etasjeovnen. Den står nå i kommandantboligen i den tidligere militærforlegningen i Stavern.

hovedhuset. De gravde dype i arkiver, fane
fram cil gamle branntakster, hageplanregninger og annen historisk dokumentasjon.
De besøkte andre lysegårder langs Lågen fra
samme periode for å se om de kunne finne
noen arkitektoniske likhetstrekk.
- I nyere eid var det sosialboliger i sidebygget og hovedhuset var dele inn i tre leiligheter.
Ballsalen i andre etasje var bruke som tørkeloft. Det så rett og slecc ikke uc her da vi overtok, forteller Bente og innrømmer at de en
gang i blanc begynte å tvile på sin egen dømmekraft når de kjørte flyttelass på flyccelass til
den forfalne gården.
Men under ale dette skulle det etter flere
års harde men spennende rescaureringsarbeide
dukke opp en perle av en lysegård som i aller
største grad har spile en hovedrolle i livene deres.
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År for år har de lære seg huset å kjenne og år
for år har huset avsløre nye overraskelser.
Under nyere plater på veggene i den srore
ballsalen skjulte det seg original ådringsmaling fra 1852. Paret har tilbrakt mange eimer
med å retusjere tusenvis av små spikerhull i
dette rommet.
SETT PÅ SOM EKSENTRISKE
- Jeg tror nok mange lurte fæle på hva vi drev
med i begynnelsen og om vi var licc rare. Vi
bodde i den ene lille leiligheten fra 70-callec
og flyccec runde ettersom vi ferdigstilte rommene. For utenforstående så nok huset bare
verre og verre ut en stund. Vi har prioritere
å avdekke husets aldersverdier, få opp skjule
elektrisk anlegg og å etterisolere gulv og tak,
forklarer Ragnar.

De har isolere moe kjeller og loft innvendig.
Bente og Ragnar valgte å tette tømmerveggene moe trekk. De merket og demonterte
forsiktig de innvendige panelene, dyttet små
remser av isolasjon inn mellom tømmerstokkene og satte panelet tilbake på plass. De
tømrede veggene har per i dag ingen annen
tilleggsisolasjon. Tapetene fungerer som vindsperre. På denne måten framstår fasade og interiør som uendret.
- Fordelen med å gjøre dette arbeidet om
vinteren er jo at man virkelig kjenner hvor det
trengs å tette. Vi oppdaget også at andre etasje var dårligere laftet enn første etasje, legger
Bente ei!.
Gjennom årene arbeidet de seg gjennom
alle rommene, sønnen deres vokste opp med
linoljemaling og verktøy på kjøkkenbordet.

......
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• Lystgården Yttersø er i stor grad restaurert og ført tilbake til perioden
18 I7 - I860. Bente og Ragnar påpeker at det er sjelden og ikke alltid i tråd
med antikvarisk tankegang å tilbakeføre en fredet bygning på denne måten.
Men i dette tilfellet ligger det til grunn at bygningen var svært intakt fra den
eldste perioden og det som tilføyd senere hadde liten antikvarisk og historisk verdi. At det ikke var nødvendig å restaurere etter gjetninger betydde
mye. Vernemyndighetene kunne ta stilling til en fullstendig restaureringsplan.
Paret vant gehør hos Riksantikvaren for at det var forsvarlig å tilbakeføre
bygningen til sin glansperiode på 1800-tallet. Sydsiden, som er avbildet her;
er den veggen som i størst grad bar preg av manglende vedlikehold. Her
har det dårlige panelet blitt byttet med nytt av malmfuru med spesialhøvlet
profil og vindusomrammingene er laget på stedet. Mot tunet ble et vindfang
fra 1950 erstattet med en kopi av det opprinnelige mindre vindfanget som
de hadde foto av Mot hagen ble en veranda fra samme tid erstattet med
en tidsriktig trapp med repos som bedre fremhever hovedinngangen.

li"" I gang i andre etasje henger en flott kopi av en barokk kirkekrone.
Gardinen er laget etter kopi av en original fra rundt I850. De gulådrede
dørene inn til ballsalen har originalmaling.

.... Her skulle det vært rundkjøring. Heldigvis har de majestetiske tuntrærne fatt stå i fred. I bakgrunnen ses noe av industribebygge/sen som
befinner seg utenfor det vedtaksfredede området. I en branntakst fra
1855 antydes det at den eldre hovedbygningen lå bakenfor tuntrærne
mot nord. Bente og Ragnar savner å ha en gammel bygning her for å skape
en tydeligere markering av tunet.

.... Panelene på sidebygningen skjuler en gammel, laftet bygningskropp som
er eldre enn hovedbygningen. Her har det vært bryggerhus og drengestue
og gårdsarbeiderbolig. Også her har det vært inndelt i leiligheter i nyere
tid. Det har også vært 40 meter med stall og høyløe tilknyttet denne
bygningen.

Se før og etter bilder, og les mer om
den gamle hagen på Yttersø på
www.gamlehusoghager.no

GAMLE HUS

• Den lilla sommerstua er møblert med blant annet en empiresofa med lokk og rom for sysaker i vangene og et praktfullt Louise-Seize skrivebord anno
1790 som pryder østveggen. Gamle kart og byprospekter fra tidlig 1800-tallet har fått plass på veggen over sofaen. Bente forteller at ved nøyere undersøkelser har de oppdaget at listverket faktisk har en mintgrønn farge.

~ Kjøkkenet var inndelt i bad, vaskerom og kjøkken da familien kjøpte Yttersø. Nå har rommet fått tilbake sin opprinnelige rominndeling med spisskammers
og grue. Grua er rekonstruert og oppmurt etter negative spor i paneler. gulv og tak. Paret har valgt å sette inn en mindre vedovn med røykrør i grua, denne
brukes som varmekilde i rommet. Ved siden av den store grua står det en 1700-talls dragkiste med karakteristisk svungen form. Biedermeierstoler er plassert
rundt det rause langbordet. Kjøkkenet har fargesetting fra rundt I870. Veggene er dypt grålilla, gulvet kraftig grønt og taket sinkhvitt.

VALG OG MULIGHETER
D et er mange, både store og krevende arbeidsoppgaver som paret har
gjennomført i løpet av disse årene. Vinduer er reparert, bunnstokker
skifrer, rak lagr om, setningsskader og råteskader er utbedret og grunnmur reparert med kalkmørtel.
De vanskelige rommene som bad og vaskerom er bygger inn som
frittstående moduler slik at de kan fjernes uren å etterlate seg spor.
Ragnar og Bente har lagt ned mange rimer på de små detaljene som åra
spesialh øvlet lisrverk med riktige profiler og lage nye varevinduer som
er kobler på egne rammer innenfor de gamle vinduene.
- Vi var heldige og fikk et hus som i stor grad har vært pakker inn i
stedet for å bli modernisert totalt oppgjennom eidene. Sparsommelighet har nok vært årsaken til dette. Det medfører at vi i sror grad har
kunnet hente fram og sette i stand, uten å gjette for mye på hvordan
det kan ha vært, sier Ragnar.
Paret ivrer for å bevare, og vindusbevaring er også en sak som engasjerer.
18
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- D et er en myte at glass er gjennomsiktig, m an ser utrolig god t om
der gamle glasser er bevart eller ikke. Jeg vil heller anbefale åra lager varevinduer med litt større lysmål på innerrammene_enn ytterrammene.
På den måten blir det ikke så synlig at vinduene er kobler.
Ragnar påpeker også at om man bruker trelags isolerglass holder man
varmen inne men samtidig stenger man og for soloppvarming utenifra,
noe som ikke er ønskelig. D et er bedre å bruke to lag med glass
- Der er mange valg man står overfor når man skal jobbe med et gammelt hus på denne måren. Våre undersøkelser ledet dir hen at det var
naturlig å fokusere på perioden mellom 181 7 og 1860, og vi har valgt
å rendyrke dette uttrykker, forteller Ragnar.
D en gamle lysegården på Yttersø står nå tilbake i all ~in avdekte prakt. Johan Fredrik Sartz ville nok nikker anerkjennende på sitt
sølvgrå hode om han skulle funnet på å spankulere rundt i stuene i år
2010.
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• Vindushaspe med "finger-ring" som sjeldent
finnes på gamle vinduer fra denne tiden.

.... I spisestuen har den lys oker brannmuren fatt
følge av flott utformet listverk Ragnar for.teller at
siden Yttersø er bygget av eieren av Fritzøe jernverk. Johan Fredrik Sartz, har man antagelig benyttet treskjærere og finsnekkere herfra når man
skulle lage listverket. Paret mener listverket i blant
annet dette rommet har blitt laget for illudere
stengene i feltherrens telt. Kanskje var det meningen å tapetsere rommet med illuderte teltstenger
og tekstiler; et typisk trekk for empireperioden.

<li Den terrakotta, beige og okerfargede spisestuen I gjennomført empirestil har fatt svart gulv,
malt med linoljefarge iblandet ekte bensort pigment. Ragnar og Bente antar at rommet er malt i
I 856 på bakgrunn av datoer på aviser funnet bak
listverket.. I en branntakst fi-a 1854 kan man lese
at rommene står umalte. Lysekronen er antagelig
fransk og fi·a rundt I830. Bordet er dekket med
servise fra rundt I915, bestikk og serveringsdeler
1Triersølv anno 1838 og en flaske Madeira anno
1834, tidligere innkjøpt og nytt, til ære for huset
og dets byggherre Johan Fredrik Sartz.

Se før og etter bilder på
www.gamlehusoghager.no

Bente og Ragnars tips
• Bruk branntakster som kildemateriell når du skal restaurere.
• Ha kriteriene dine klart for deg.Vurder tilstand og sjeldenhet. Skal du avdekke det som
finnes eller sette tilbake til slik det har vært. Spør om råd og veiledning fra andre, det
er viktig å få innspill under en slik prosess.
• Det kan være vanskelig å finne fram til farger.Vår erfaring er at NCS farger kan brukes
som et utgangspunkt. Det aller beste er imidlertid å blande til fargene på stedet. Husk
å la avdekkede farger stå en stund slik at fargen justerer seg i riktig retning.
• Vi har stor tro på og god erfaring med å bruke kaldpresset linolje i malingen. Kaldpresset linolje har veldig små molekyler og trenger godt inn i fet furu. Siden blytilsetning
er forbudt i dag bør man bruke sinkhvitt. Det er effektivt mot sopp.
• Et vanlig problem på hus er overgangen mellom panel og sokkellist. I dag lager man
lufting via en glippe mellom panel og list dette blir feil å gjøre på
eldre hus. Vårt tips er å skråskjære baksiden av panelet, og så legge panelet tett på
sokkellist. Du får da samme utseende som tidligere men med lufting, og fuktighet blir
heller ikke stående i panelet. Og bruk gode materialer.
• Dersom du skal lage til innervindu pass på at lysmålene på rammene her blir lrtt større
enn på ytterrammene. Det ser pent ut og gjør det vanskelig å se at vinduene er koblet.
Bruk enkle vindusruter slik at solvarmen slipper gjennom.
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Brannmuren i den blå stuen har fått avdekket original marmorering.

"lill To tegninger av Karl Johan og Napoleon (ra Napoleonskrigene henger på
veggen. Et motiv og en periode som heft (ra barnsben av har fascinert Ragnar
som drømte om å blir kunstner da han hadde kunstneren Arne Ekeland som
klasseforstander.

.,.. Louize-seize speil med karakteristiske sløyfer. Under speilet står en mindre rokokkokommode. Legg merke til det flotte, naturlige spillet treverket
på dette møbelet.

<Ill Det kra~ig, blå og brune b1edermeiertapetet er rekonstruert og trykket
for hånd som silketrykk ved Christiania Tapetverksted. Bente og Ragnar (ant
nok tapetrester til at det var mulig med en rekonstruksjon. I blåstuen, som
dette rommet kalles. er det 3, 60 meter under taket som i resten av andre
etasjen. Biedermeier sofa og bord. samt et massivt I 700-tal/s sø/vtøyskap
dominerer innredningen.
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