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Lev Landlig feirer 5 år. I hver utgave i jubileumsåret besøker vi noen av dem vi skrev om det 
første året. Hos Bjørg Minnesjord Solheim er drømmen om eget spinneri på gården blitt reali-
sert. Les artikkelen fra utgave 4 i 2005 på våre nettsider www.levlandlig.no

Mann for sitt hus
Nordengen er ikke bare et gammelt restaurert hus.

Den lille stua er også blitt et politisk manifest for Sjur Harby.

Tekst Eldrid Oftestad Foto Ragnar Hartvig
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Rett ved veien står huset der, omkranset av 
frodig hage, duggvått gress og nyutsprun-

gede blomster. Hvis gresset hadde vært like 
vått og det attpåtil hadde striregnet den dagen 
arkeolog, skribent og kulturminnevernforkjem-
per Sjur Harby fant tømmerstua på Nordengen 
ved Rokosjøen i Løten, var det ikke sikkert 
han hadde kjøpt huset. Men etter fem år med 
oppgradering, som Lev Landlig dokumenterte 

i en artikkelserie det første året, angrer han ikke 
på kjøpet.

– Jeg ser det er de samme brillene jeg har 
ennå, som nå er blitt helt utslitte, ler Sjur når 
han tar en titt på artikkelserien. 

Drømmen var et feriested ved Mjøstraktene 
der han kunne ta seg en pause fra bylivet i Oslo. 
Med litt over gjennomsnittlig interesse for byg-
geskikk og kulturlandskap, var det viktig for 

ham at huset var gammelt. På den tiden jobbet 
han hos Riksantikvaren og satt derfor på mye 
kunnskap, som kom godt med da det lille tøm-
merhuset fra 1850 sjarmerte ham i senk. I dag 
jobber han ikke lenger hos Riksantikvaren, men 
har startet firmaet Diesen kolonial som blant 
annet står bak seminarrekken Breidablikk. 

– Har du fått gjort alt du tenkte å gjøre da 
du kjøpte stedet?
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– Nja. Hva jeg tenkte til å begynne med og 
hva tenkte jeg etter hvert, er litt vanskelig å si, 
sier han litt nølende.

Men Sjur liker ikke tanken på hva som 
hadde skjedd, hvis han ikke hadde blitt eier av 
det gamle småbruket eller skogsarbeiderstedet. 

– Da hadde huset høyst sannsynlig blitt bygd 
om til det ugjenkjennelige. Bygningsmassen i 
landbruket står og forfaller og anses bare for 
å verneverdig i kraft av å være rødmalt og ligge 
oppe i lia.

Attraksjon. Derfor er det oppgraderte huset 
også blitt en politisk sak og en manifestasjon 
for Sjur.

−– Fra å være et sånt hus i forfall som folk 
bare kjørte forbi, er det blitt en liten attraksjon 
som folk reiser for å se på. På søndagene myser 
forbipasserende på huset, og noen ber om å få 
komme inn og se. Andre spør meg om råd og 
kopierer taksteinen jeg har brukt. 

Taket var noe av det første han tok fatt på, 
da arbeidet med å restaurere huset begynte. 

– Taket måtte skiftes ut for å hindre vannlek-
kasje. På den måten ble fasaden og utseendet 
til huset reist ganske raskt, noe som virket opp-
muntrende for det videre arbeidet.

Siden det i perioder hadde bodd hele fire 
husholdninger i huset, var det to kjøkken i 
første etasje. Sjur beholdt det ene og gjorde det 

andre til spisestue, og der har han blandet gam-
melt håndverk med inventar som vanligvis er å 
finne i store leiligheter og luksusvillaer. 

– Det går fint å blande gammelt og nytt 
når det er kvalitetsprodukter. Men denne har 
jeg tenkt til å kvitte meg med, innrømmer Sjur 
og ser bort på en ærverdig gammel sofa i rosa 
blomstret gobelinetrekk.

– Etter hvert har jeg skjønt at jeg heller tren-
ger et hjørneskap og et anretningsbord. Slik 
har jeg erfart mye i denne prosessen. Behovene 
endrer seg etter hvert, forteller han.

En hvit og høyreist kakkelovn fra Sverige 
pryder veggen rett overfor sofaen, og han inn-
rømmer at det kanskje er litt rart med en så stor 
ovn for et så lite rom. 

– Men kakkelovnen er et fantastisk varme-
redskap. Det blir aldri brennhett her, påpeker 
Sjur.  

Redde elefanter. Over spisebordet henger 
en lysekrone av Vidar Koksvik, en av landets 
fremste glasskunstnere. Han fikk frie tøyler av 
Sjur og laget en lysekrone som skildrer elefan-
ter som overraskende er redde for mus.

– Og disse elefantene har for anledningen 
fått vinger, ler han mens han peker på de redde 
dyrene.

Storstua i huset var egentlig to rom. Det er 
blitt til ett stort rom som er tilbakeført til den 

opprinnelige rosafargen. En liten del av fargen 
satt fortsatt i tømmerveggen, og dermed visste 
Sjur hva slags farge han ville ha.

Men før farger, luksus og møbler handlet 
det mest om å fjerne råteskader og skrelle vekk 
etterkrigsmoderniseringer.

– Det var nye materialer som ikke passet til 
huset. I et 1950-talls hus hadde det gått fint, 
men ikke her. I stua var det laget et tregulv over 
det originale gulvet og deretter lagt et vegg til 
vegg teppe. Det ble helt gærent, samtidig som 
det hermetiserte huset. Etter at tregulvet og 
teppet ble fjernet får lufta trekke gjennom hele 
huset, og det er ikke lenger fare for fuktskade 
og tett luft. For meg som er astmatiker er dette 
huset absolutt blitt det beste stedet å være. 

I andre etasje befinner taterrommet og 
skomakerrommet seg. De fungerer i dag som 
soverom.

– Du ser sporene etter skomakerbenken 
her, så her satt han nok og flikka på sko. Men 
den originale blåfargen er skrellet vekk fordi 
jeg ikke ville ha den. Du skal tross alt ikke være 
slave av fortiden.

På 1950-tallet bodde det en taterfamilie på 
fem i det andre rommet. Det er blitt til et gjes-
terom som han først malte i en lys beige farge. 
Det har han nå endret. 

– Fargen fungerte ganske enkelt ikke, det ble 
ikke noe hyggelig å være her. Jeg tenker at hvert 
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rom skal ha personlighet og kvaliteter som gjes-
tene husker, og det hadde ikke gjesterommet.

Kottet i den ene veggen ble fjernet og erstat-
tet med en dobbelseng, som fikk en dyprød 
farge. 

– Rommet er blitt mørkere, men er blitt et 
mer behagelig sted å sove. Jeg synes det er i ferd 
med å få en personlighet, smiler han. 

Sjur påpeker at det først og fremst kreves 
idealisme og engasjement for å pusse opp et 
gammelt hus for å bevare historie og egenart.

– Å restaurere et hus samtidig som du vil ta 
vare på husets historie handler dessuten om 
miljøbevissthet, sier Sjur.

– Det meste av materialet som er brukt i 
huset kan brennes i ovnen eller lage kompost 
av.  Jeg hadde bare en plastpose med søppel 
som måtte hives etter ombyggingen. Tradisjon 
og gamle håndverksteknikker har miljøperspek-
tivet inne.

Bad og toalett. Planene med huset har 
endret seg ettersom årene har gått. Fremdeles 
har han en drøm om å bygge et lysthus i hagen, 
men det er satt på vent. Det er noe annet som 
er viktigere å bygge.

– Bad og toalett! Jeg merker at når jeg jobber 
mye ute og blir møkkete, er ikke kattevask noe 
stas. Jeg har blitt eldre og bortskjemt, men jeg 
skal beholde både utedoen og de to uthusene. 
De er en del av husets historie, smiler han. 

Ideen til Sjur er å bygge en glassveranda ut 

fra den ene endeveggen og grave til en kjeller 
med dusj og badekar. 

– Og så har jeg tenkt til å bruke 1700-talls 
vinduene som er lagret i uthusene.

Behovet for bad er også blitt sterkere fordi 
Sjur bruker huset mer enn det han opprinnelig 
tenkte. Han kjøpte huset for å ha en fritidsbo-
lig, men etter at han startet sitt eget firma med 
kontor på Løten, bruker han huset mer. 

– Hvis jeg skal være her mye om vinteren 
har jeg lyst til å gjøre det litt mer komfortabelt 
for meg selv. Behovene endrer seg ettersom 
årene går.

Og derfor er han blitt mindre skråsikker nå 
enn for fem år siden.

– Veien blir til mens du går når du holder på 
med et slikt prosjekt, og du blir ikke ferdig. Det 
skal du aldri bli.

– Men litt fornøyd er du vel etter disse fem 
årene?

– Ja, og det er hyggelig at folk sier pene ting 
om det jeg har gjort. Erfaringene fra proses-
sen bruker jeg i firmaet mitt, og når jeg reiser 
rundt og holder foredrag snakker jeg ofte om 
arbeidet med huset og hagen på Nordengen. 
Før satt jeg på kontor og rådet folk til å restau-
rere gamle hus. Nå har jeg selv gjort det, og 
Nordengen fungerer som en slags en kulisse for 
virksomheten min. Det er et hus og en mann 
som passer godt i hop, synes jeg. Det er jo skapt 
i mitt bilde, smiler Sjur. 
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Nordengen
I august 2004 
kjøpte Sjur Harby 
et tømmerhus på 
138 kvadratmeter 
med omtrent 3 mål 
tomt. Huset består 
av en tømmerdel 

fra midten av 1800-tallet med et tilbygg 
i reisverk fra 1900-1930.

Huset var nedslitt med elektrisk 
anlegg fra 1946, og det var ikke innlagt 
vann og avløp. Etter fem år har Sjur 
Harby blant annet lagt nytt tak, bygget 
to verandaer, fjernet etterkrigsmoder-
niseringer, reparert råteskader og malt 
hele huset innvendig.

Sjurs tips om restaurering:
Begynn aldri et slikt prosjekt alene, med 
mindre du har ekstremt god økonomi 
og kan sette bort en del av arbeidet.

Gjør mye av arbeidet selv. På den 
måten er det lettere å stoppe i tide, hvis 
du oppdager noe du vil endre.

Utform rommene gradvis til du føler 
det er på plass og vær åpen for forand-
ringer.

Det finnes flere midler du kan søke 
på, blant annet hos Norsk kulturminne-
fond, private legater og fylkes- 
kommunene.

mann for sitt hus


