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FORORD 
 

Dette er en beskrivelse av PROSJEKT GRØSTADSTRAND fra det ble unnfanget – i 
utgangspunktet mer som en visjon enn en realistisk plan, og fram til i dag når huset står ferdig 
restaurert. 
 
Huset og området eies av Nesodden kommune og ligger på østsiden av Nesodden. Huset er av 
typen ”Akershusisk Stue” og kjennetegnes for sin høye autensitet. I april 1998 utarbeidet 
Follo Museum en befaringsrapport. Denne er gjengitt i sin helhet i denne rapporten. 
 
Sommeren 1998 utførte en Dugnadsgjeng ledet av Christian Hintze Holm en viktig 
”førstehjelp” på huset. Rapport og bilder fra dette arbeidet er også gjengitt her. 
 
Jaer skole fikk i 2001 hovedbruksrett av huset. Husets tilstand var imidlertid av så dårlig 
beskaffenhet at en reell bruk av huset – uansett formål – var utenkelig. 
Det lå heller ikke i dagen at det skulle gis muligheter til å sette i gang nødvendig restaurering i 
umiddelbar framtid. 

 
 

       Gangvindu mot sør     
 
 

 
På dette tidspunkt var jeg rektor ved Jaer skole - og hadde følgelig ansvaret for en 
tilsynelatende umulig oppgave.  
 
Høsten 2003 skulle jeg over i en lengre rehabiliteringsperiode etter sykdom, og dette åpnet 
muligheter for å starte arbeidene på Grøstadstrand. 



Daværende skolesjef Vera Wilhelmsen og kultursjef Marit Mellem støttet tiltaket, og uten 
denne støtten ville prosjektet ikke blitt gjennomført. 
 
Denne rapporten er en sammenfatning av enkelte sider av husets historie, enkelte dokumenter 
av ulik art, beskrivelse av selve arbeidsprosessen og økonomi – samt bildemateriale. 
 
Utgangspunktet for rapporten er kravet fra Norsk Kulturminnefond i forhold til innvilgning av 
økonomisk tilskudd til restaureringsarbeidet.  
 
Videre er en del bakgrunnsmateriale tatt inn for å skape en best mulig helhet. 
 
Der bilder og tekst av andre enn undertegnede er tatt inn, er det gjort henvisning til dette. 
 
Avdelingsleder Finn Hansen ved Follo Museum har vært en viktig bidragsyter i forhold til 
råd, tips og kunnskap når det gjelder gjennomføringen av restaureringsarbeidet. 
 
 
Nesodden, høsten 2007. 
Sverre Joramo 
 

 
 
 
Kammerset etter at huntonittplatene er fjernet av Dugnadsgjengen. Den 

håndhøvlede panelen kommer fram i dagen. Kammerset tjente som soverom 

og deler av den gamle jernsenga synes i hjørnet. Senga er tatt vare på, men 

ikke satt tilbake på plass. Vinduslistene var fjernet og nye lister måtte 

spesialbestilles. 
 
 
 
 



 
 

FOLLO MUSEUM 
BEFARINGSRAPPORT  1998 

 
Befaringsrapport ved Finn Hansen, Follo Museum datert 4.april 1998. 
Arkivnr. 34/98fh. (avskrift) 
 
          Til stede: Per Nordahl og Jan Røer - historielaget, Helge Hansen - 
kjentmann og historielagsmedlem, Erik Moe - medlem av bygningsrådet og 
historielaget,  Finn Hansen - Follo Museum.  
           Objekt: Stuehus, Perleveien 18. 
 

 
 

Ved starten på Dugnadsgruppas arbeid sommeren 1998 

Foto: Dugnadsgjengen 
 
 

 
  Det befarte huset er en akershusisk stue med svalegang langs den ene langsida 
(østsida). Huset måler utvendig ca. 7 x 7,1 m. Svalegangen måler utvendig 1,8 x 
7 m og er oppført i laft; ca. 5,3 x 7 m, med delevegg (på tvers) noe til side for 
midten. Den sannsynlig opprinnelige to-romsplanen + svalegang er endret ved at 
tømmerveggen mellom minste rommet (det nordre) -  (i denne rapporten kalt 



kammers) – og svalegangen er åpnet og erstattet med en lettvegg i svalen, slik at 
man har fått det rommet som i dag er kjøkken. Bygningen har således i dag tre 
rom + svalegang. 
  Utvendig er huset kledd med profilert vekselpanel, en panel typisk for 
klassisismen 1790 – 1810, men også en del brukt fra 1900 til 1940. 
  Innvendig er stua (søndre rom) også kledd med profilert vekselpanel, (noe 
breiere en utvendig), hvor profilen ser ut til å være håndhøvlet. Golvlista er 
relativt høy, satt sammen av flere elementer. Himlinga er kledd med vekselpanel 
med skarp kant. Samtlige av disse elementene kan tolkes som kriterier for 
datering av bygningen til ca. 1800. (Jfr. For øvrig planløsningen, som styrker en 
slik datering). 
  Det nord-østre  rommet -  (kammerset) – er platekledd og tapetsert i seinere tid, 
men kan ha original panel bak platene. (En konklusjon som viste seg å være 
riktig). 

  Kjøkkenet er kledd med staffpanel, karakteristisk for sveitserstilen, 1850 – 
1920. 
  Det finnes også en innvendig dør, mellom sval og stue, som har en speil-
inndeling typisk for sveitser-stilen, hengslene på denne, samt geriktene likeså. 
Krysspostvinduene, profilene i midtpostene og vinduslistene hører også sveitser-
stilen til. 
  Døra mellom kjøkken og gang har empire-preg, evt. Sen-empire, men kan også 
tolkes som sveitser-stil. Det relativt tynne ramtreet peker imidlertid bakover, 
sammen med det faktum at den har hatt en delvis innfelt smidd lås, som 
dessverre er fjernet.  I døråpningen mellom stuene (døra er fjerna) sitter de 
smidde stablene til stabel- eller bladhengsler igjen i karmen. Dette er 
hengseltyper som var i bruk før sveitser-stilen. 
  Huset her et særdeles flott par tofløyede dragspondører med overlys, i 
inngangen til svalen. Utvendig er dørene kledd med skråstilt riflet panel som 
skrår oppover mot midten, slik at de to fløyene til sammen danner et slags 
fiskebeinsmønster. Dragspon er en løsning som peker bakover mot 1700-tallet, 
mens den riflete panelen er typisk for klassismen (1790 – 1810). På innsida av 
den ene døra har det vært montert en stor smidd lås, som dessverre er borte. 
  Takkonstruksjonen består av sperrer med skråstrevere tappet ned i bjelkene, 
plankeåser eller strøbord i lengderetningen, og bordtak av over og underliggere i 
fallretningen. Overliggerne er fjernet i seinere tid, for å få et plant underlag for 
takpappen. En del av sperrene er åpenbart også skiftet i seinere tid. Bortsett fra 
disse siste tiltaka, hører takkonstruksjonen hjemme i sveitser-stilperioden. 
 
  Rundt huset finnes restene av et lite hageanlegg med eple- eller pæretre, 
syrinbusker, spirea og to piletrær. 
  Eiendommen Perleveien 18, Bomannsvik, er en typisk strandsittereiendom 
(husmannseiendom). Stuehuset er sannsynligvis oppført rundt 1800, modernisert 



rundt 1900, med en siste tilføyelse på -50/-60 tallet (kjøkkeninnredning og 
platesetting av nordøstre rom). 
Bygningens verdi ligger i den høye graden av autensitet og originalitet. De 
inngrep og forandringer som er gjort er enkle å definere. 
  Det er trolig ytterst få, hvis noen, bygninger av samme type på Nesodden som 
er bevart med samme grad av autensitet. 
 
Følgelig blir det svært viktig at bygningen blir bevart, og at den blir bevart på 
stedet. 
 
  På tross av en mindre setning midt på østre langvegg, som følge av en utrast 
grunnmur, må bygningens tilstad vurderes som relativt god. Utover reparasjon 
av grunnmur, må andre tiltak vurderes som ordinært vedlikehold. 
- Den utraste grunnmuren har også ført til en liten setning i golvet i stua. 
Dette fordi noen av golvbjelkene som har ligget på grunnmuren nå mangler 
opplagringspunkter. 

- Vindskier og kåpebord er råtne, og må skiftes. Pipa er dårlig, i alle fall over 
tak, og må repareres. 

- Bygningen er svært malingsslitt og må skrapes og males 
- Vinduene likeså, - i tillegg må de kittes opp. 
- Adkomsten til loftsrommet; loftstrappa er delvis ødelagt. 
- Det piletreet som står nærmest huset bør hugges. 
-  
Finn Hansen,  
Avd.leder. 
 (sign.) 
 
 

 
 
 

Planskisse. Inngangspartiet vender mot vest og fra sjøen 



 
 

DEN GAMLE FISKERSTUA I BOMANSVIK 
av  

Per Nordal 
 

Artikkelen  - som er noe redigert – er hentet fra ”SOPELIMEN”,  

Nesodden historielags årsskrift 2004. 

Benyttede kilder: 

Akershus Amtstidende, Follo Museum, Harald Lorentzens database. 

 
I Perleveien 18 i Bomansvik finner du en unik gammel bygning. 
Eiendommen er en typisk strandsittereiendom (husmannseiendom), som nå 
eies av Nesodden kommune. Huset er trolig oppført rundt 1800, 
modernisert rundt 1900 med en siste tilføyelse på 1950/60-tallet. Huset er på 
ca. 50 m2. 
 
  I 1998 hadde kommunen bestemt seg for å rive huset. Siste leieboer var død, og 
huset sto tomt. Bekymrede beboere i Bomansvik bombarderte kommunen med 
likelydende brev og lurte på hva kommunen nå ville gjøre med huset og om det 
skulle flytte inn mennesker fra belastede miljøer. Dessuten var huset i dårlig 
forfatning og med utedo. Men så kom historielaget v/artikkelforfatteren og 
privatpersonene Torgeir Havstad, Frode Gjertsen og Christian Hintze Holm inn i 
bildet for å redde bygningen. 
  De allierte seg med Follo Museum, og da begynte ting å skje. 
(Se Befaringsrapport ovenfor). 

  Formannskapet kom på befaring og endret standpunkt. Bygningen skulle 
bevares og restaureringsarbeidet utføres på dugnad. 
  For å komme i gang var det nødvendig med startkapital, ble det hevdet, og 
daværende ordfører Thor Eggen tok saken på strak arm. Og med en uvanlig 
saksbehandling ble det bevilget kr. 10.000,-. ”De som stemmer imot, gir 
stemmetegn. De som er for, beholder hendene i lommene,” sa Eggen, og hele 
formannskapet valgte å holde hendene varme. ”Nå må vi snart komme oss av 
gårde, før vi bruker mer penger,” var fung.rådmann Cato Jahrs kommentar. 
 
  Etter kort tid ble dugnadsarbeidet satt i gang (Se egen artikkel) 
 

Grøstadstrand og folket der. 
 

  Den første gang vi møter folk på fiskeplassen Grøstadstrand, er i 1816 da fisker 
og sjømann Ole Nilsen gifter seg. 



  Ole var født på gården Loftu i 1791 og ble gift med enken Gunhild Marie 
Christensdatter. Hun hadde mistet mannen sin i 1814, de hadde bodd på Blylaget 
som Gunhild hadde overtatt av sin far, bonden på Krange. 
  Da Ole Nilsen og enken Gunhild gifter seg i 1816, flytter de inn i fiskerstua på 
Grøstadstrand. Om den på dette tidspunkt er helt nybygget, eller om den har 
eksistert noen år før – dette vites ikke. 
  Gunhilds annen mann, Ole, døde også ung. Han var bare 29 år gammel da han 
døde i 1820. Da hadde de for øvrig flyttet tilbake til Blylaget. 
  ”Gunhild Blylaget” som hun ble kalt, giftet seg for tredje gang i 1821, nå med 
gjestgiver Sven Borgersen. De fortsatte å bo i Blylaget. 
  Verdt å nevne er at Gunhild Blylaget med sin første mann fikk datteren Helene 
i 1816. Hun ble senere gift med bonde Johan Hansen på Nord-Grøstad. 
Dessverre måtte han selge gården i 1874 og flytte til Kristiania. 
 

Tjenestepike lager brudulje 
 

  Den neste kjente familien på Grøstadstrand finner vi ved Folketellingen i 1865. 
Da bor den da 60 år gamle husmann Peder Kristiansen på plassen. Han er gift 
med Maria, som er 5 år yngre enn ham selv. De har to barn boende hjemme; 
sønnen Peder Pedersen, som er fisker og 20 år gammel, og datteren Alette 
Pedersdatter, som er 12 år gammel. Den yngste datteren er født i Drøbak 1854 så 
vi kan trekke den konklusjonen at familien har kommet til Grøstadstrand etter 
1854. 
  I 1872 hadde Julie Andreasdatter fra Grøstadstrand festet seg som tjenestepike 
til Bernt Agnor, forteller Nesoddens Historie bind II. Det ble brudulje da hun i 
stedet ville ta seg av sin gamle mor og sine små søsken, fortelles det i boken. 
Julie var 23 år gammel og var en ekte kystjente. Hun var oppvokst i 
Møllerbakken i Kirkevika. 
  Går vi ti år fram i tid, til 1875, da er det også folketelling. Da bor det en rekke 
mennesker i det lille huset i Grøstadstrand. De vi traff i 1865 er borte. 
 

Skogshugger og strandsitter. 
 

  Nå bor Johan Andersen og kona hans Helene Gundersdatter der sammen med 
sin sønn Martin. Johan omtales som skogshugger og strandsitter. 
  Den andre familien som bodde i det lille huset, var Nils Nilsen og hans kone 
Maren Johansdatter. Nils var også skogshugger og strandsitter. 
  Den tredje familien i huset på Grøstadstrand var Lars Johansen og hans 
svenske kone Kaisa Eriksdatter. De hadde sin sønn Johan og pleiebarn Albert 
Olsen i sin familie. Også Lars var skogshugger og strandsitter. 
  Altså 3 familier med til sammen 10 personer i stua på Grøstadstrand 1 1875. 



  I 1890 bor enkemannen Ole Nilsen i Grøstadstrand. 60 år var han blitt, og 
enkemann siden 1866. Han hadde en fortid i strandeiendommen Granerudstøa 
på vestsiden av Nesodden. 
  Så går vi fram til århundreskiftet 1800/1900. Nede i Grøstadstrand bor fortsatt 
fiskeren Ole Nilsen. Her bor også den 66 år gamle Olaus Gundersen og hans 
kone Karoline. Dessuten deres barn, sønnen Hermann, som er 19 år og 
pleiedatteren Agnes Ottesen, som bare er 5 år gammel. 
 
  I 1909 kjøpte Karl Kristiansen plassen Grøstadstrand. Han var fra Kroer i Ås 
og gift med Anna, som var født i Vestby. Heller ikke de var rent unge 
mennesker da de kom, Karl var 52 år og Anna 54 år. 
  Barna deres var Harald Kristiansen født 1892, Lina Kristiansen født 1895 og 
Alfred Kristiansen født 1898. 
  Denne familien har flere kjente etterkommere på Nesodden: 
  Harald Kristiansen ble gift med Martha Josefine Larsen (datter til Julie i 
Løkka). 
  Lina Kristiansen ble gift med Hans Lorang Hermansen. 
  Alfred Kristiansen ble gift med Therese Martine Andreassen, og de bosatte seg 
på Berger på Nesodden. 
  Grøstadstrand ble solgt ut av familien i 1936. Stedet ble overtatt av Nesodden 
kommune. 
 

 
 
Fasade mot sør.  Foto: Dugnadsgjengen 



 
 

DUGNADSGJENGEN 
 

Nesodden kommune kjøpte eiendommen i 1936 av fisker Karl Kristiansen. 
Boligen ble leid ut fram til 1997 da siste leietaker dør. 
 
Nesodden kommune vurderer da å rive huset, men som nevnt tidligere blir disse planene 
endret og det bevilges kr. 10.000,- til å foreta de mest nødvendige reparasjoner av huset. 
 
Våren 1998 er Follo Museum på befaring og det blir iverksatt en dugnadsgruppe ledet av 
Christian Hintze Holm.  
I januar 1999 leverer dugnadsgruppa en rapport som omhandler hvilke tiltak som er gjort i 
løpet 1998. Parallelt med selve dugnadsarbeidet igangsettes et arbeid med å utarbeide 
retningslinjer for ansvar og bruk av huset og området for øvrig. Deltakere i dette arbeidet var 
representanter fra Bomansvik Vel, Nesodden Historielag og Jaer skole, samt daværende 
kultursjefen i Nesodden kommune. 
Selv om dokumentene blir ferdigarbeidet, kommer ikke saken så langt at formell avtale om 
ansvar og bruksrett blir inngått. 
 
Samtidig med dette ”papirarbeidet” foregår altså det fysiske ”førstehjelps-” arbeidet på selve 
hus 

 

 
 

Her er gjengitt forsida til en bildemontasje utarbeidet av Dugnadsgjengen 



 
 

DUGNADSGJENGEN – 
 

I ”ÅRSRAPPORT FOR GRØSTADSTRANDA (PERLEVEIEN 18, 
BOMANSVIK)” 

datert 10.01.1999 og utarbeidet på vegne av 
initiativtakerne ved Christian Hintze Holm framkommer følgende: 

 
”…. Dugnadsarbeidet tok til i mai (1998), og pågikk med ujevne mellomrom 
gjennom våren, sommeren og høsten. Den våte sommeren medførte mye 
merarbeid. Flere dugnader måtte avlyses, og oppslutningen ble lavere enn 
forventet. Det ble således flere dugnader enn planlagt, men med færre deltakere. 
Oppslutningen har variert fra 2 – 3 til 10, og totalt har om lag 20 mennesker 
deltatt på de 8 – 10 dugnadene. Det har vært utført anslagsvis 600 timer 
dugnadsarbeid. 
 

 
 
Grøstadstrand. Foto av Dugnadsgjengen 
 

    Til tross for en vanskelig sommer er vi godt fornøyd med resultatene så langt. 
Det viktigste av den presserende utvendige restaureringen er gjort. Bygningen er 
sikret mot videre forfall, og tilbakeføring til opprinnelig utseende er godt i gang. 
 

• Samtlige yttervegger er skrapt helt ned og malt 1 – 2 strøk i farge som 
anbefalt av Follo Museum 

• Enkel reparasjon av beskadiget panel 
 



• Taket er lagt om: Takstein er løftet av, lekter/sløyfer fjernet og undertak 
renset, nytt undertak/sløyfer/lekter er lagt og gammel takstein lagt tilbake 
(noe gjenstår). Mønepanner er anskaffet og lagt 

• Elektrisk anlegg er sett over av NEV (Nesodden Elektrisitetsverk) 
• Nye vannbord og vindskier 
• Påbegynt restaurering av vinduer 
• Påbegynt restaurering av grunnmur 
• Ytterdør er sikret med ny dørlås 
• Nyere innvendige bygningsplater er revet i ett rom (kammerset) 
• Div. hagearbeid, bl.a. fjerning av kratt, opprenskning av bærbusker, 
gressklipping 

• Div. foreløpig vasking og rydding i bolighus og uthus, foreløpig 
møblering i ett rom 

 
 

 
 

Nordveggen er skrapt ned og klar for ny maling.   Foto: Dugnadsgjengen 
 

Follo Museum har vært til stede ved flere anledninger, og har gitt råd for å sikre 
kvaliteten på arbeid m.h.t. slikt som materialer, teknikker og farger. 
 
   Jaer skole ble som nevnt i tidligere brev invitert til å delta, og har allerede vist 
meget stor interesse. Både ledelse, lærere, elever og enkeltforeldre har deltatt 
med praktisk innsats. Fylkeskulturmyndighetene har gitt uttrykk for at de 



betrakter anlegget som viktig i både lokal og regional sammenheng, og har 
antydet mulighet for økonomisk støtte til videre arbeid, for eksempel 
restaurering av den gamle brygga. Jaer skole vil også vurdere mulighetene for å 
få prosjektmidler fra KUD (Kirke- og utdanningsdepartementet). 
 

 
   Omkostningene i 1998 har vært kr. 8910,- til div. materialer og annet i 
forbindelse med dugnadene. Formannskapssekretæren har foretatt oppgjør etter 
regnskap for dette. I tillegg kommer en sum i forbindelse med åpning av 
strømabonnement som ble anvist direkte. Totalt har utgiftene vært innenfor 
formannskapets bevilgning på kr. 10.000.-……” 
 
          10.01.1999 
Christian Hintze Holm 
            (Sign). 

oooOOOOOooo 
 

Under Dugnadsgjengens arbeider ble det tatt en del bilder. I det følgende vises 
enkelte av disse. 

 

 
 

                                 Taket utbedres.  Foto: Dugnadsgjengen 
 

 



Legg merke til pipa. Etter at taket var lagt på nytt, ble pipa revet ned til mønsåsen. Dette 
bildet (m.fl.) danner grunnlaget for den senere restaureringen. 

 
 

 
 

Taket er nesten  klar for takstein etter å ha blitt tettet. 

 

 

 
 

Østveggen skrapes. Legg merke til at steinmuren er betongpusset. 

Foto: Dugnadsgjengen 



   
 

Den skal tidlig krøkes….Foto: Dugnadsgjengen 
 

 

 
 

                               Christian Hintze Holm på taket. Foto: Dugnadsgjengen 
 
 



 
 
Etter at dugnadsarbeidet som er beskrevet ovenfor er ferdig høsten 1998, skjer det lite eller 
ingen ting med huset. Det blir i realiteten stående å forfalle. 
I august 2001 inngår Jaer skole ved undertegnede en avtale med Kultursjef Egil Houg om at 
”… Jaer skole bør være hovedansvarlig for huset og skal benytte det i sin 
uteskoleaktivitet….” . Bomansvik Vel, Nesodden historielag og Jaer skoles FAU gis 
anledning til å bruke huset vederlagsfritt. Videre påpekes det samarbeid med Follo Museum 
og Teknisk Etat i kommunen. 
 
    

 
 

Vindusdetalj 

 
oooOOOOOooo 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROSJEKT GRØSTADSTRAND  
FRA IDE TIL IGANGSETTING 

 
Høsten 2003 utarbeider jeg en plan for istandsetting av huset. Planen kvalitetssikres i 
samarbeid med Christian Hintze Holm og Finn Hansen som representanter for  Follo 
Museum. 
Planen får etter hvert navnet PROSJEKT GRØSTADSTRAND. Siktemålet er hovedsakelig å 
rehabilitere huset fullt og helt slik at det kan benyttes av elever og lærere ved Jaer skole som 
et utgangspunkt for skolens uteskolevirksomhet. 
 
Nedenfor gjengis prosjektplanen i sin endelige utforming fra november 2003. 

 
 

oooOOOOOooo 
 

JAER SKOLE 
”PROSJEKT   GRØSTADSTRAND”  

I NESODDEN KOMMUNE 
 

Det følgende er en arbeidsplan for utvikling av området Grøstadstrand i Bomansvik – 
nærmere bestemt G.nr. 14, Br.nr. 6 med adresse Perleveien 18, 1450 Nesoddtangen. 
Området eies av Nesodden kommune og disposisjonsrett er tillagt Jaer skole.  
(I noen sammenhenger vil begrepet ”PERLEVEIEN” dukke opp i forhold til huset, 
uteområdet og selve prosjektet.) Planen er lagt fram for Christian Hinze Holm og Finn 
Hansen fra Follo Museum, og deres bemerkninger er innarbeidet her i forhold til første 
prosjektutkast datert  16.09.2003. 
 
Elever fra Jaer skole bruker huset og området rundt som base for pedagogiske opplegg 
rundt livet i strandsonen. Huset er SEFRAK registrert hos Fylkeskultursjefen som 
verneverdig (nyere tids kulturminner). Prosjektet tar sikte på å nå følgende…. 
 
MÅL: 
 

1. Restaurere Fiskerhuset på Grøstadstranda i samråd med Follo Museum – og 
andre –  

      for å ivareta huset og området som en kulturhistorisk del av Nesodden  
      kommune…. 
 
      samt opparbeide uteområdet innenfor følgende tre bruksområder: 
 
2.   Pedagogiske opplegg knyttet til sjøen og livet i strandsonen - samt skolehage i et  
      vidt begrep som en del av Jaer skoles utskoleprosjekt. 
3. Bomansvik Vels behov for båtopplag med begrensninger i tid og areal. 
4. Rekreasjonsområde (badestrand) for befolkningen i området. 
 

og videre… 
 



5. Vurdere å gjenoppbygge steinbrygga. 
6. Vurdere eventuell overtakelse / restaurering / bruk av båtbyggeriet i samme 

område. 
7. På sikt legge til rette for former for utlån / utleie der overskuddet brukes til 

videre utvikling av pedagogisk materiell knyttet til Prosjekt Grøstadstrand. 
  
Kommentarer til punktene over: 
 
Til pt. 1. :   Prosjektleder vil ha hovedansvaret for utbedringene i samarbeid med lærer 
og elevgrupper ved skolen. Det forventes at mye av dette arbeidet vil være ferdig til 
sommeren 2004. Det tas sikte på å bringe huset ”tilbake” til tiden rundt 1900-tallet. 
Til pt. 2. :   Jaer skole har allerede utarbeidet en del pedagogiske opplegg knyttet til 
sjøen og livet i strandsonen. Disse tilpasses Grøstadstrand der dette er nødvendig, 
samtidig som nye opplegg utarbeides. Med Grøstadstrand som base må det opparbeides 
/ anskaffes nødvendig undervisningsmateriell. 
Til pt. 3. :   Bomansvik Vel har i en rekke år benyttet deler av uteområdet til 
lagringsplass for småbåter / joller. Det tas sikte på å legge til rette for fortsatt bruk i så 
måte, men omfang i tid og plassering må avtales nærmere. 
Til pt. 4. :   Området benyttes som rekreasjonssted / badestrand om sommeren. 
Gjengroing gjennom mange år gjør det nødvendig å opparbeide deler av området slik at 
det bedre kan utnyttes i rekreasjonsøyemed. 
Til pt. 5. :   Steinbrygga har rast ut. Det er  ønskelig å sette denne i stand, men 
arbeidsmetode og kostnader må vurderes nærmere. 
Til pt. 6. :   På området forefinnes også et gammelt båtbyggeri. Huset tilhører Brødrene 
Woll, mens tomta eies av Nesodden kommune. Det bør vurderes om båtbyggeriet på sikt 
kan inngå som en del av Prosjekt Grøstadstrand. 
Til pt. 7. :   Når huset er ferdig restauret og undervisningsmateriellet har nådd en viss 
standard og omfang, bør en vurdere muligheten for utleie - f.eks. til eksterne 
skoleklasser. En eventuell samarbeidspartner kan i sommermånedene være f.eks. 
Oslofjorden Friluftsråd. 
 
 
SPESIFISERING AV ARBEIDSOPPGAVER : 
 

1. Restaurering av fiskerhuset. 
      ( For 3 – 4 år siden ble toppen av pipa tatt ned, det ble lagt ”nye” takbord med  
      takpapp og opprinnelig takstein. Ytterveggene ble malt. ) 

 
a. Mure ferdig pipa i henhold til skisse/foto av gammel pipe. Eventuell 

rehabilitering av pipa - ved å sette inn ekstra røykrør – vurderes. 
b. Restaurere vinduer. Dette kan gjøres på stedet. 
c. Skrape ned gammel maling og male alle rom. Fargevalg foretas i samråd med 

Follo Museum basert på ulike lag gammel maling.  
d. Rehabilitere det elektriske anlegget. 
e. Vurdere nedsliping av golv . Golvmaling benyttes. 
f. ”Nytt” kjøkken (skap og benk) – lages på stedet / eventuelt restaureres – 

autentisk med det opprinnelige. 
g. Vedovn restaureres. 
h. Trapp til loftet settes i stand. 
i. Innlegging av vann – eventuelt utendørs vannpost. 



j. Legge løst golv på loftet.(Loftet skal holdes autentisk og uinnredet som det er.) 
k. Avklare type / mengde 1900-tallsinteriør som bør være på plass samtidig som 

behovet for plass til elevaktiviteter blir ivaretatt. 
 
 

• Arbeidene foretas i samråd med Follo Museum for å ivareta antikvariske 
hensyn. 

• Tidstypisk lysarmatur anskaffes. 
• El-oppvarming anskaffes etter hvert. 
• Det vurderes om det bør anskaffes senger/soveplasser på sikt for eventuelt 

utleie til f.eks. Oslofjordens Friluftsråd. 
• Bruk av loftet i overnattingsøyemed avklares med Brannvesenet i forhold 

til rømningsveier. 
 

 
2.   Istandsetting av utearealene 

a. Gressbakke / plen -  og vegetasjon for øvrig ”friseres”.  
b. Det legges til rette for å benytte deler av området som skolehage. 
c. Det legges til rette for badestrand. 
d. Det legges til rette for organisert båtopplag i samarbeid med Velforeningen. 
e. Det legges til rette for ”kaianlegg” for bruk av kano / robåt. 
  f.   Plassering og avhenting av søppel avklares med Nesodden kommune. 

 
3.   Oppgradere toalettfasiliteter i uthus. 
       a.   Eventuelt snurredass. 
 
4.   Eventuell istandsetting av uthus. 
       a.   Vurdering av bygning foretas – og eventuelle utbedringer blir utført. 
       b.   Uthuset opparbeides – eventuelt utvides - til lagerplass for pedagogisk materiell   
             som f.eks. kanoer. 
 
5.   Utarbeide pedagogiske opplegg i tilknytning til huset / stranda / sjøen. 

1. Allerede utarbeidede planer ved Jaer skole utvikles videre. 
2. Det opprettes samarbeid med Steilene / To Gård for å kunne benytte aktuelle 

planer / opplegg som allerede er utarbeidet der – samt bygge videre på 
erfaringer og fagkunnskaper derfra.  

3. Det opprettes kontakter med ressurspersoner i nærmiljøet for å hente inn 
erfaringer/kunnskap om bl.a. fiskeplasser, historikk m.m. 

 
 
6.   Opprette  samling av utstyr knyttet til de pedagogiske oppleggene. 

1. Anskaffe sikkerhetsutstyr som redningsvester m.m. 
2. Anskaffe enkle fiskeredskaper og materialer til selv å lage fiskeredskap som 

ruser, pilkestikker m.m. 
3. Anskaffe mindre båt med påhengsmotor (følgebåt). 
4. Anskaffe et visst antall kanoer / robåter på sikt. 
5. Anskaffe øvrig materiell tilknyttet de ulike opplegg. 

 
 
7.   Inngå avtaler med mulige samarbeidspartnere i forhold til bruk / utleie / økonomi. 



1.  Økonomi: 
a. Når dette skrives (29.10.03) har Kultursjefen i Nesodden stilt til 

rådighet kr. 5.000,-  slik at arbeidet kan starte opp.  Beløpet skal dekke 
anskaffelse av vindusglass m.m., nødvendig materiell for å sette i stand 
pipa ”utvendig” samt diverse nødvendig arbeidsredskap. Hovedmålet i 
forhold til dette er å gjøre huset tett – i første omgang.  

b. Nesodden kommune sørger for å betale strømregninger på linje med 
øvrige skolebygninger. 

c. Teknisk etat sørger for tilgang på rent vann. (Må avklares nærmere) 
d. Teknisk etat sørger for nødvendig, elektrisk oppgradering i første 

omgang. (Må avklares nærmere). 
e. Det opprettes kontakt med ulike instanser på kommunalt, 

fylkeskommunalt og statlig plan innenfor sektorene skole og kultur for 
å skaffe til veie økonomiske midler. 

 
            2.  Bruk / utleie. 
                        a.  Jaer skole er tillagt et hovedansvar for Grøstadstrand. Jaer skole  vil   
                              således være den instans som vil stå for den daglige drift og bruk av  
                              området. 

b. Andre skoler / barnehager  fra Nesodden gis anledning til å leie plass  
                              for dagsopphold o.l. (På sikt antas det at skolene vil bli mer og mer  
                              selvstyrte og dette kan bli en viktig ”attåtnæring” for Jaer skole. Her  
                              er det mye som må avklares før dette kan settes i gang – også av  
                              prinsipiell art.) 

c. Huset kan på sikt leies ut i sommermånedene f.eks. til Oslofjordens  
                              Friluftsråd. 
 
  8.   Samarbeidspartnere: 
 
Ovenfor er det ved gitte tilfelle nevnt aktuelle samarbeidspartnere.  
 
Nesodden kommune som eier og Follo Museum som kulturhistorisk instans vil være de 
viktigste samarbeidspartnerne i utgangspunktet. Velforeningen vil også være en slik 
samarbeidspartner. Skal et slikt PROSJEKT GRØSTADSTRAND ha en mulighet må 
ansvarsforhold avklares så vel i den begrensede igangsettingsperioden som det er 
antydet til tidligere – som på senere tidspunkt når selve bruksperioden er kommet 
skikkelig i gang. 
 
Teknisk etat i kommunen vil likeledes være en viktig samarbeidspartner i forhold til 
strøm / vann / kloakk. 
 
Videre er det ovenfor vist til fylkeskommunale og statlige instanser som aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 
FAU ved Jaer skole vil også være en viktig samarbeidspartner f.eks. i forhold til 
dugnader. 
 
NB. Når dette skrives er situasjonen som følger: 

• Det klarert med skolesjefen at undertegnede i perioden 1.1.2004 til foreløpig 
31.07.2004 arbeider som prosjektleder for prosjektet.  



• Arbeidet med huset er igangsatt bl.a. med elevmedvirkning. 
• Kultursjefen har innvilget kr. 5.000,- som nevnt over. 
• Det er avtalt befaring med representanter fra Follo Museum i løpet av de 

nærmeste dagene. 
 
Fagerstrand 03.11.2003. 
 
Sverre Joramo 
Prosjektleder 
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Nytt og gammelt. Deler av vinduene var råtne å måtte delvis skiftes ut.  
 
 
 
 
 



ØKONOMI OG TIDSBRUK 
 

Høsten 2003 starter selve restaureringsarbeidet.  
Kultursjefen bevilger kr. 5.000,- til oppstart. Av dette beløpet brukes kr. 3.961,50 til en 
førsteinvestering i enkle verktøy, vifteovn, arbeidslampe, hengelåser, ljå og 
malingsskrapeutstyr m.m. 
Arbeidet skjer etter avtale med skolesjef, kultursjef og Nesodden Trygdekontor.  
I perioden 1.1.04 – 31.07.04 arbeider jeg i 50% stilling som prosjektleder/arbeider lønnet 
delvis av trygdekontoret og delvis av skolesjefen etter nærmer inngått avtale.  
Fra 1.08.04 til 31.07.05 blir den halve stillingen lønnet gjennom midler fra Norsk 
Kulturminnefond.  
Fra 01.08.05 og fram til avslutning av arbeidet medio april 2007 skjer arbeidet i en 
stillingstørrelse på ca.20% lønnet av skolesjefen. I realiteten viser det seg etter hvert at 
mesteparten av vårhalvåret 2006 går med til å utføre arbeid knyttet opp mot Jaer skole direkte 
og ikke i særlig grad på Grøstadstrand. 
 
Høsten 2003 har jeg i samarbeid med skolesjef og kultursjef søkt om økonomiske midler fra 
Akershus Fylkeskommune og fra Norsk Kulturminnefond. 
Fra fylkeskommune bevilges kr. 100.000,- og fra Norsk Kulturminnefond bevilges kr. 
250.000,-. 
Regnskap er tidligere avlagt overfor Akershus Fylkeskommune – og overfor Norsk 
Kulturminnefond avlegges regnskap i forbindelse med denne rapporten. 

 

                            Uteboden med utedass 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
HVORDAN  ER PENGENE BRUKT?  
Oversikten nedenfor viser hovedtrekkene. Totalt ble det bevilget 350.000,- fra Akershus 
Fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond. Av disse er det brukt 311.000,-. 
I oversiktet er tallene avrundet og anslagsvise.  
Regnskap er tidligere avlagt overfor Akershus fylkeskommune og avlegges overfor Norsk 
Kulturminnefond i forbindelse med denne rapporten 
 
   Fylkeskommunen Kulturminnefondet 
Lønn            85.000          102.800 
Elektrisk anlegg                        31.200 
Maling m.m.               4.900              9.500 
Brannsikring                 300              3.600 
Utedo og loftsgolv                        21.200 
Verktøy – gressklipper / kantklipper m.m              1.500            11.600 
Materialer, mørtel m.m.              4.000              6.200 
Fotodomumentasjon / kopiering              1.000              2.700 
Ved                 700              1.000 
Låser                 500                 100 
Kjøring / transport / annet               2100              1.300 
Interiør               5.500 
Utegrill               3.900 
Uspesifisert             11.400 
Tilsammen 100.000          211.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ARBEIDSPROSESSEN 

 
Høsten 2003: 
 

• Brønnen sikres med nytt lokk og hengelås. 
• Knuste vindusglass skiftes ut. 
• Prosjektutkastet bearbeides – og bildemontasje utarbeides til bruk i forbindelse med 
søknader om økonomisk bistand. 

• Eksisterende gammelt elektrisk opplegg fjernes og det klargjøres tilgang på forsvarlig 
byggestrøm. 

• Pipa som av dugnadsgjengen i 1998 er tatt ned helt ned til mønet tas ned ca. 1 ½ m 
videre nedover på grunn av at den gamle kalkmørtelen som er brukt har forvitret. 

• Murstein til pipa hentes fra To Gård. 
• Søknader om økonomisk bistand utarbeides og sendes. 
• Slått gress og frest opp mesteparten av terrenget nord for huset.  
• Oljet (kokt linolje) ytterdøra. 

 
Våren 2004: 
 

• Pipa bygges opp på nytt til mønsåsen. 
• I stua er veggene og deler av taket skrapt ned 
• I kammerset er veggene skrapt ned. Videre er gammel tapet og murpuss  samt 
keramiske fliser på pipa i kammerset fjernet. 

• På kjøkkenet er veggene og deler av taket skrapt ned 
• I trappegangen opp mot loftet er linoleumen på golvet fjernet. 
• I alle rommene gjenstår finskraping i profilene på veggpanelene. 
• Finn Hansen fra Follo Museum og Christian Hinze Holm fastsetter hvilke malingsslag 
og farger som skal benyttes ved restaureringen. (Se vedlegg) 

• Akershus Fylkeskommune melder om tilskudd på kr. 100.000,-. 
• Norsk kulturminnefond melder om tilskudd på kr. 263.000,-. (Dette blir senere rettet 
til kr. 250.000,-) 

 
Høsten 2004: 
 

• Pipa over mønsåsen mures opp. Utformingen av pipa foretas på bakgrunn av bilder tatt 
av dugnadsgjengen i 1998. Det benyttes delvis betongmørtel og delvis kalkmørtel. 

• Rehabilitering av vinduene. Store råteskader på de fleste av vinduene. Glassene tas ut 
og skiftes dersom de er skadet. Noen få glass er av eldre årgang. Metallbeslag pusses 
ren for rust og gis et strøk med ”rostskyddsprimer”.Råtne deler av vinduene 
sages/freses ut og nye deler settes inn. Det brukes treplugger i skjøtene. Deler av 
karmer/midtstolpe/ vannbord skiftes der dette er nødvendig. Før innsetting av glass gis 
vinduene et strøk av linolje blandet med White Spirit. Det brukes ekte linoljekitt. Et 
nytt gangjern/vinkeljern må lages av smed. Totalt sett blir ganske mange glass byttet 
ut med ”nye” brukte glass hentet på Teigen (Resirkuleringsanlegget på Nesodden). 
Vinduene males med ett strøk linoljemaling til slutt. 



• Deler av utedassen rives. Det graves ut – og bygges noe om - for innsetting av 
moderne tre - kammer- snurredass med lufting over tak. Det lages ny dør inn til selve 
boden. Deler av bakveggen erstattes med nytt panel. 

• Videre skraping av maling på vegger og tak – spesielt med vekt på panelprofilene. 
• Loftet ryddes for skrot – og noen overraskelser som det tas vare på. Bl.a. flere aviser 
og ukeblader fra 1940-tallet og en taklampe (som senere får plass i stua). 

• På muren i kjøkkenet ser en rester etter en gammel røykhette. Det lages en målsatt 
tegning av dette. 

 

 
Våren 2005: 
 

• Skraping av maling på vegger og i tak, på vinduskarmer og lister, og på dører m.m. 
• Fjernet maling på overskap og på kjøkkenbenk på kjøkkenet. 
• Fjernet et 4 cm tykt murpusslag på muren i stua. 
• Pusset muren på kjøkkenet, i stua og på kammerset. 
• Malt mesteparten av vegger og tak 
• Malt dører 
• Kjøper gammel kjøkkenkomfyr (Hamar Jernverk fra 1920-30 åra) og får den montert. 
(Ovnen i stua er fra Jøtul og Kværner Ovnsstøperi og laget i perioden 1928 – 32.) 

• Kjøper gressklipper og trillebår. 
• Får reparert og montert den gamle pipehatten. 
• Skiftet en del takstein 
• Reparere loftstrappa. 

 
Høsten 2005: 
 

• Arbeidstiden fra høsten 2005 er lagt til en dag i uka. 
• Finpussing av dører og maling av dører og vegger og tak. 
• Skrapt stuetaket og malt dette. 
• Malt vinduer innvendig. 
• Funnet og hentet noen brukte, gamle møbler fra Teigen. 
• Kjøpt noe inventar fra Kiwanis.(Trekiste, 4 pinnestoler,3 lenestoler, 2 lamper, lite 
salongbord 

• Ryddet loftet og klargjort det for nytt golv. 
• Det legges inn nytt elektrisk anlegg i hele huset. Brytere og stikkontakter har 
”gammeldags” utforming. 

• Det monteres seriekoblet brannvarslingsanlegg. 
• Lagt nytt golv (hyttegolv)på loftet. Borda legges oppå 2” x 4” på høykant. 

 
 
Våren 2006: 
 

• Lakkert loftsgolvet. 
• Kjøpt inn og montert utvendig brannrømningsstige (sammenleggbar) 
• Skrapt og pusset stuegolv. 
• Malt stuegolv med golvmaling. 



• Listverket i kammerset er tidligere fjernet og det skal lages nye – lik de som er i stua. 
Har derfor tegnet profiler av dette listverket og fått de laget på Vågård Gårdshøvleri på 
Hønefoss. 

• Ryddet kjelleren for søppel, råtten treverk og stein. Slått hull gjennom muren for 
drenering av kjelleren.  

• Gravd ut og lagt ned drensrør nesten ned til flomålet (arbeidet utført av Teknisk Etat) 
• Resterende malerarbeid. 

 
 
Høsten 2006: 
 

• Pusset ned ovnen i stua for rust og preparert denne. 
• Malt veggene i kammerset et ekstra strøk. 
• Montert nye lister rundt vinduer og døråpninger i kammerset. 
• Montert tak- og golvlister i kammerset. 
• Slipt ned golvet i kammers og på kjøkkenet med eksentersliper. Vasket golvene med 
hydratkalk, fjernet overflødige kalkrester for etterpå å vaske golvene med 
grønnsåpevann (flere ganger). 

• Malt lister og vegger i svalgang. 
• Restaurert vinduet i boden. 
• Skiftet vindskier på boden og malt boden utvendig. 
• Skiftet hengsler på kjellerlem. 

 
Våren 2007: 
 

• Restaurert og malt kjellervinduet 
• Restaurert og malt en gammel trekiste (Mjølbøle) som sto i huset da arbeidene ble 
påbegynt i 2003 og sannsynligvis har vært der i ”alle år”. 

• Ryddet boden ute  
• Malt den nye delen av loftstrappa. 
• Malt over deler av listverk samt malt ferdig dørene 
• Vasket og oljet ytterdøra. 
• Malt vinduene utvendig et tredje strøk (første strøk men kokt linolje, deretter 2 strøk 
med farge). 

• Laget fire utebenker/bord 
• Murt opp utegrill 

                                                               
Grøstadstrand sett fra nord (Bomansvik brygge)    Foto: Dugnadsgjenden 



 

BILDER – OG KOMMENTARER - FRA 
RESTAURERINGSARBEIDENE 

 
 

   Da Finn Hansen (Follo Museum) og Christian Hinze Holm høsten 2003 ble forelagt planene 
om å rehabilitere huset på Grøstadstrand, omtalte de prosjektet som ambisiøst. Med den 
erfaring de selv satt med fra arbeid med restaurering av gamle hus, så de nok klarere enn 
undertegnede hvilke arbeidsoppgaver som sto for døra – og ikke minst den tida som ville gå 
med til dette.  
   Tidsmessig har det også gått med lengre tid enn forventet.  
   Nedskraping av maling er en slitsom og ikke minst kjedelig jobb. Det skal ikke underslås. 
Det har tatt lang tid selv om 10 – 15 elever fra Jaer skole hver onsdag i nesten hele skoleåret 
2003/04 deltok i skrapingen. Varmluftpistolen ble det viktigste redskapet i så måte – sammen 
med et bredt hoggjern som var slipt ”uskarp” i eggen. Profilene på panelet ble skrapt med 
spesialskraper med ulike profiler. For at elevene skulle få lettere arbeidsforhold ble – de 
områdene de skulle skrape – dagen i forveien brent med varmluftpistolen. Derved ble 
malingen ”boblete” og sprø og lettere å få av. 

 

 
 

Elevene på skrapejobb. Bildet er fra stua med sikt inn mot kammerset. 

Foto: Ole Bernt Myhrvold  



   Foto: Ole Bent Myrvold 
 

                                                                             
 

Etter at dagens jobb er utført, skrives det logg på kjøkkenet.  Foto: Ole Bent 

Myhrvold 

 

 



VINDUENE 
 

Restaureringen av vinduene med utskifting av råtne deler var en givende, utfordrende og 
lærerik prosess. Likeens var de gamle slyngete vindusrutene en utfordring når de skulle ut av 
de gamle vindusrammene sine. Arbeidene ble utført i henhold til Riksantikvarens 
infoformasjonsblad om kulturminner 3.8.1. 
Miljøvennlighet ble ivaretatt ved at brukte vinduer ble anskaffet fra det kommunale 
avfallsmottaket ”Teigen”, glassene ble tatt ut og tilpasset de restaurerte vindusrammene. 
 

Nedenfor vises vinduenes beskaffenhet før restaureringen tok til 
 

          
 

                 
 
 
 



   
 

Detaljer fra stue- og kammersvindu mot øst 
 
 
 

   
 
Råtne partier freses ut med overfres.                       
 
 
 
 

    
 
                Nytt og gammelt                                          Stuevindu  
 
 



                       
 

                     Loftsvindu mot sør                                     Gangvindu mot sør 
 
 
 

 
 
 

Råtne deler av kammersvinduet er erstattet og festet med treplugger og lim. 



     Vinduet i kammerset er ferdig 
 
 
 

     Gangvinduet ferdig  
 



 
Følgende bilder viser rehabilitering av kjellervinduet 

 
 
 

     
 
 
 

          
 

                         
 



 

BRØNNEN 
 
Brønnen ligger nedenfor hovedveien. Vannet er ikke av drikkekvalitet.  
Brønnlokket var råtnet opp og var det første som måtte sikres.  

 

 
 

 
PIPA UTVENDIG 

 
Pipa var av Dugnadsgjengen tatt ned til mønet i 1998. Ved inspeksjon viste det seg at steinene 
hadde løsnet ca. 150 cm lengre nedover. Disse måtte derfor tas ned – og hele pipa bygges opp 
på nytt. Bildene i det følgende viser denne prosessen. 
 

   
 

 

Pipa er bygd opp til mønet og arbeidet fortsetter over tak 
 



 

 
 
 

                              
 

                      Arbeidstegning basert på bilder fra Dugnadsgjengen 
 

                              
 
 



 
 

                                  Pipa er ferdig, Bare spekking gjenstår. 

 

 

PIPA INNVENDIG 
 

Pipa innvendig dekker tre rom – kjøkken, stue og kammers.  
I stua står en Vedovn fra ”Jøtul og Kværner Ovnsstøperi”. Denne er fra perioden 1928 – 1932, 
og er en av de siste ovnene som fremdeles hadde ”Kværner” i firmanavnet etter at Jøtul 
overtok Kværner i samme periode. 
 
I kammerset er det ingen ovn, men merker i pipa viser at det tidligere har vært ulike røykuttak 
i dette rommet. 
 
På kjøkkenet var den gamle ovnen fjernet under arbeidet i 1998. Vi har derfor satt inn en 
rehabilitert vedkomfyr fra Hamar jernstøperi. Denne ovnen er fra perioden 1920 – 1930.  
 
Murpussen i stua var i ferd med å falle ned og ble fjernet og pipa/brannmuren ble pusset på 
nytt med kalkmørtel. 
 
I kammerset var pipa delvis pusset og delvis dekket av klinkerflis. Dette ble fjernet og pipa 
ble pusset på nytt. 
 
På kjøkkenet var tidligere murpuss tidligere fjernet slik at teglsteinen kom fram i dagen. 
Teglsteinsmuren ble pusset på nytt. 
 
Spor på pipa/brannmuren på kjøkkenet viser at det tidligere har vært et ildsted med murt 
røykhette der. 
 

 
 
 



De følgende bildene viser arbeidet med pipe / brannmuren. 
 
STUA: 

                           
 
          I stua sto en vedovn fra                             Murpussen var 4 cm tykk  

               Jøtul - Kværner                                 og hadde løsnet i store partier 
 

                                              
 
 

Brannmuren er pusset med om lag 2 cm tykt lag kalkmørtel – 

og ovnen er børstet ren for rust og  satt inn med ovnssverte. 
 
 
 



KAMMERS: 
 

  Teglsteinspipa var (øvre halvdel) pusset og tapetsert.      

                       Nedre del var belagt med siporeksliknende stein og klinkerfliser.  
                                                      

  Her er deler av dette ”belegget” fjernet og  

                                     teglesteinspipa kommer  fram i dagen. 

 

  Det har tydeligvis vært flere pipeløp opp gjennom årene 
 



 
 

 

         Slik ble det da pipa – og kammerset for øvrig – var ferdig restaurert. 

 
Dette bildet er tatt fra kammerset og vi ser inn i stua (til venstre) og delvis inn i kjøkkenet (til 
høyre). 
På pipa kan en se at hjørnet som stikker ut i rommet er ”avrundet” – men slik at det gjenstår 
50- 60 cm opp mot taket og ned mot golvet. 
Bildet viser også at golvene i kammerset og på kjøkkenet er lyse. Disse er blitt skrapt rene for 
skitt og møkk og delvis for maling – senere er de slipt ned med eksentersliper og så 
kalkvasket med Hydratkalk før de til slutt ble grønnsåpevasket i flere omganger. 
 
Golvet i stua er skrapt rent for maling – det var malt i flere lag – det siste grønt. Videre er det 
pusset ned som de andre golvene før det er blitt påført to strøk golvmaling. 
 



KJØKKENET: 
 
Teglsteinsmuren på kjøkkenet viser at den tidligere har vært pusset. Vi kan også se merker 
etter tidligere røykkappe oppe på muren. Dette skulle kunne tyde på at det på et tidspunkt har 
vært en åpen  grue her. Vi kan også se to ulike røykuttak. Målsatt detaljtegning er gjengitt 
nedenfor. 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

     Kjøkkenkomfyr fra Hamar Jernstøperi innkjøpt fra lokal ovnsrestauratør 
 
 

 
 



 

 LOFTET 
 
Loftet hadde nok de senere åra blitt brukt som lager. Under oppryddingen kom det fram at 
golvet var dekket med bl.a. aviser, gamle ukeblader, tepper m.m. Dette var lagt oppå sjøsanda 
som var brukt som isolasjonsmateriale ned mot rommene i 1.etasje. Aviser og blader av god 
beskaffenhet er tatt vare på. På det første bildet nedenfor kan det til venstre skimtes litt av en 
lyskuppel. Denne fikk nytt oppheng og henger nå i stua. 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
Rasket er fjernet og sjøsanda kommer fram i dagen. Etter avtale med Follo Museum fikk vi 
anledning til å legge golv på det midtre partiet av loftet – men under den forutsetning at 
delene ut mot raftet ble stående udekket slik at en fremdeles kunne se isolasjonsmaterialet slik 
det hadde vært tidligere. 

 

 
 

Lektere på 2” x 4” ble lagt på tvers av de eksisterende takbjelkene og nivellert. 

Nytt elektrisk anlegg ble lagt delvis skjult i golvet. 

 
 



   

 
 
 

……..og slik ble det da arbeidet var ferdig. 

 

 
 
 
 
 
 
 



LOFTSGANG 
 
 

    Bak denne døra inn fra bislaget finner vi  

                                                                       Loftsgangen……..  

 

 
 

…..og den så slik ut. Bl.a. var repoet fjernet…. 

 

 
 



              Loftstrappa er bratt ! 
 

      
 
Huset er satt opp i laftet tømmer. Dette framkommer best i loftsgangen. Vi ser at tømmeret er 
merket og dette tyder på at det er satt opp et annet sted – (på Grøstad gård?) – og så flyttet hit. 
Når denne flyttingen kan ha skjedd er uvisst. 
 

      
 
Nytt repo er på plass. Siden det opprinnelige var fjernet, er det nye laget på 

eget grunnlag. 



 
 

GANG 
 

                   
 

 

 

Før vi går inn må vi se på inngangsdøra. 

Dette er en todelt dragesponsdør med overlys og med skråstilt riflet panel på 

utsida.  
                                            
                                                          

           
 
 
Dragesponsdøra sett innenfra. Vi ser at det en gang har vært en gammel lås på innsida, 

men den er fjernet 



       Døra inn til kjøkkenet før arbeidet startet…. 
 

       …..og etter restaureringen     
 
 

 
 

På golvet i gangen lå dette linoleumsbelegget. Jeg valgte å beholde dette 

belegget for å forhindre vann og søle å trenge ned i golvplankene. 

Legg for øvrig merke til avslutningene av dørlistene ned mot golvet. Denne 

løsningen er gjennomført gjennom hele huset. 



KJØKKENET 
 

Før oppussingen så det slik ut………. 

 

                               
 

Det brune umalte partiet fant vi der kjøkkenbenken var plassert. 
 

                        
 

 Kjøkkenet sett fra kammerset etter         Kjøkkenveggen etter at mesteparten 

 nedskraping av gammel maling             av malingen er fjernet. Vi ser tydelige 

                                                                  merker etter en gammel kjøkkenhylle- 

                                                                  skjult under 8 lag med maling 



         
 

Rester av den opprinnelige skilleveggen mellom svalgangen og det som i dag 

er kammers. Da denne veggen ble flyttet vel en meter inn i det tilstøtende 

rommet, oppsto det som i dag er kjøkken. 
 

   Døra mellom kjøkkenet og gangen etter at   

                                                     den er skrapt ned. 

 
 



Kjøkkenbenken før – og etter…. 
 

                          
 
 
                                                      

          …og slik ble kjøkkenet til slutt 
 
 
 

 

 
 



KAMMERSET 
 
 

 
 

Spor etter vannlekkasjer i taket ved pipa i kammerset 
 

 
 

Et glimt utenfra og inn i kammerset før oppussingen 



 

…….og slik ble det til slutt…. 
 

 
 
 

 
 
 

 



STUA 
 

    Golvet hadde flere malingslag  
 

     
Døra mellom gangen og stua sett fra  gangsiden- før… 

       ….og sett fra stua etterpå .  
 



 
 

 

Stua – med taklampa vi fant på loftet 
 
 

 
 
 
 

Møbler og bilder er delvis funnet på kommunens gjenvinningsanlegg og delvis 

kjøpt på KIWANI`s bruktsalg 
 
 
 
 
 
 



 

DIVERSE 
 
 

            Taklampa i stua 
 

           Taklampe i stua - anskaffet 
 

            Trekiste - anskaffet 
 

           Nye elektriske kontakter og brytere i  

                                                            ”gammelt” design  
 
 



 

           
 

Gammel ”mjølbøle” som sto på kammerset måtte få delvis ny bunn og nytt 

lokk. 
 
 

oooOOOOOooo 
 
 

UTHUSET MED BOD OG UTEDO 
 

Uthuset var også i miserabel forfatning. En stor del av bakveggen var råtten – og siden vi 
hadde planlagt å legge inn ”snurredass”, måtte den gamle ”avdelingen” med utedo rives og 
videre måtte det graves ut en anselig masse for å få plass til tanken uten å berøre for mye av 
bygningen.  
 
I det følgende vises enkelte bilder fra denne prosessen  

           
 

                             



                         
 

Før tanken kunne settes på plass måtte mye av veggen fjernes – men etter 

hvert var det klart for å ”lukke igjen” – samtidig som avluftingen over tak kom 

på plass. 
 

                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



NOEN FLERE BILDER FRA UTEOMRÅDET 
 

                            
 

                                          
 
 

Det ble også laget 4 sittebenker/bord til uteområdet. 
 
 

 

 
Videre ble det laget en dobbel grill plassert diskret bak eksisterende 

vegetasjon. 



 

….LITT VINTERSTEMNING 
 

 
  
 
 
 

                                                                   
  
 
 

 

 
 
 



 
 

                                                 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

TANKER OM VIDERE BRUK 
 

Helt fra starten på PROSJEKT GRØSTADSTRAND lå tanken om pedagogisk aktivitet 
til grunn. Følgelig var elevens arbeider i skoleåret 2003/04 der de var med på å skrape 
maling og senere fikk være med på å male, viktig. Av ulike årsaker ble ikke muligheten 
for elevenes medvirkning forlenget de påfølgende år. 
 
Nå når huset er ferdig restaurert vil det – som planlagt – bli benyttet som en base for 
pedagogisk virksomhet utarbeidet ved Jaer skole. Muligheten for at også andre skoler i 
kommunen kan gjøre bruk av huset og området ligger også til stede. Under arbeidets 
gang utarbeidet jeg en oversikt over hvilke emner det kunne være aktuelt å knytte opp 
mot slike aktiviteter.  
 
Denne oversikten følger rapporten som vedlegg. 
 
Huset kan – dersom en ønsker det – bli en inntektskilde for Jaer skole gjennom en 
utleieavtale med Oslofjorden Friluftsråd i skolens sommerferie. Gjennom inntekter 
utenfra kan dette føre til at skolen kan bygge opp en samling av undervisningsmateriell 
knyttet til stedet. 
 
Huset er nå ferdig restaurert. Med hensyn til uteområdet kan det være ønskelig at det 
blir kjørt på sand  på stranda for å gjøre den mer badevennlig - spesielt for småbarn. 
Videre er det ikke blitt gjort noe med den utraste brygga – så den ligger der fortsatt som 
før. 
 

oooOOOOOooo 
 

 
 
 
 



 
 

MALINGSFARGER 
 

GRØSTADSTRAND   -  BEFARING  FOLLE MUSEUM   03.06.2004. 
Finn Hansen ved Follo Museum – og delvis Christian Hinze Holm – deltok på befaringen som 
hadde til hovedhensikt å fastsette fargevalg. 
Der intet annet er bemerket skal det brukes linoljemaling fra GJØCO og basert på  
GJØCOS Tradisjons Fargekart. 
Følgene framkom: 
 Stue Kjøkken Kammers Bislag  Trappegang 
Vegg Er før grunnet med 

olje og lys rosa 
(empiriefarger). 
Prø EN vegg først 
og innkall Finn. 
1404 E (Endres 
senere til 1404D) 

1409 D Håndhøvlet 
panel. 
 S 2050-R80B 
(Multicolour) 

1418 D  

Tak Opprinnelig 
ubehandlet. 
1410 G (muligens 
lysere med litt 
hvitt iblandet) 

1410 G VENT MED 
MALING. 
Skrap og 
kontakt Finn. 
(Tidligere brukt 
sot + linolje) 

1410 G (Det 
samme på 
taklist) 

 

Golv Mal med OXAN 
golvmaling i lys 
oker 
1402 A 

2kg leska 
hydratkalk pr. 
10 liter vann. 
Rør,bunn- fell.  
Bruk bare vannet 
(ikke ta med 
kalken), + 1 kg 
grønnsåpe pr. 10 
liter vann 

Som  kjøkken. ?  

Golvlist Brent umbra 
1409 A 

 
1409 A 

Lag ny list som 
ved muren. 
Farge 1409 A 

  

Vindu 
(innvendig) 

1409 G 1409 G 1409 G   

Mur 1410 G 
Bruk kalkpuss ved 
reparasjon 
(fredigmørtel) 

Kalkpusses Fjern fliser. 
Kalkpusses. 
Husk FAS på 
utstikkende 
hjørne. 

  

Dørkarm 1417 D 1417 D 1417 D 1417D 1417 D 

 
Ytterdør behandles KUN medkokt linolje utvendig. Innvendig skal ytterdøra bare vaskes. 
Dørterskler fra stua males i golvfargen til stua. Dørterskler fra kjøkken males i karmfargen. 
Vinduer og karmer utvendig grunnes med kokt linolje tynnet med 10 % White Spirit – og 
males i 1412 
Dører. Alle dører males likt med 1409 F. Dypeste not males i 1409 D. 
 Ytterdører: Lys, engelsk rød. 


