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Sommeren 2011 ble det laget en tilstandsrapport med tiltaksforslag for hytten, utarbeidet av

Sysselmannen på Svalbard ved Hilde Tokle og Eirik Ulvan.

På grunnlag av dette i tillegg til egen befaring i oktober samme år ble det laget kostnadsoverslag av

Bygningskultur Røros as ved Johanna Henriksson.

Huseier søkte og fikk støtte fra Svalbards Miljøfond for deler av utgiftene.

Her følger en redegjørelse for arbeider utførte i august 2012 ved Johanna Henriksson og huseierne

selve; Øystein, Emma, Joar og Tiril Varpe.

Jeg, Johanna hadde hatt et opphold på Svalbard fra august 2011 fram til skoleslutt 2012, men Eirik

Ulvan, samboeren min var fortsatt kvar på sitt engasjement hos SMS, så jeg og vår yngste sønn hadde

både husvær og barnehageplass når vi reiste opp i august.

Verktøykassa hadde også blitt kvar av denne anledning, og for min del begynte oppdraget rent

praktisk søndagen den 12. aug da jeg gikk over denne og fikk slipt opp noe skjemt verktøy, til dette

stilte Eirik verkstedet på Sjøgarasjen til disposisjon.



Planen var å få legge nytt papptak, grave rundt hytta, trekke inn en utsklidd svillstokk på sørsia og

skifte et par stokker på nordsiden. Til dette ble tiden for kort, hvorfor utskifting av tømmer på

nordsiden denne gangen kom noe til korte, men i gjengjeld ble det gjort en skikkelig gravejobb som

sannsynligvis vil sørge for at gammelt og nytt tømmer holder seg tørt, og derved vil hytten kunne stå

slik den gjør en god stund til..

Hytten ligger noen hundre meter fra fjæra, med et våtmarksparti imellom som gjorde godt for fysisk

form når materialer og utstyr skulle bæres på plass. Mandagen ble brukt til å frakte over verktøy og

utstyr, og vi fikk lånt noen jekker fra SMS.

Vi begynte å grave litt bak hytta og det ble laget jekkepunkter på forsiden for å få svillstokken der på

plass. Noen av dekkebordene på plattingen ble demontert for å få et jekkepunkt i det nordøstre

hjørnet for å kunne demontere svillstokk på nordsiden.

På tirsdagen fortsatte jeg med svillstokken på forsiden, og øystein gravde videre på baksiden. Vi fikk

lånt rullestillase av SMS og fraktet det over med båt, bar det oppover og satt det opp. Slikt tar tid når

alt skal gjøres med handmakt, men heil Det var ikke opp til Snøhetta vi skulle!

Onsdag sikret vi stillaset som ble satt opp dagen før, og vi rev de første tre leggene med papp. Alle

lag papp er dokumentert ved bilder og også ved pappbiter oppbevart i hytten. Skadet tro ble

utbedret, denne var spesialbestilt hos og levert av Sørmo Tre i Tromsø og passet fint. Rivingen tok sin

tid, som vanlig er det en million spiker som må trekkes ut eller spikres ned.. Her var hele familien

Varpe i sving med hammer og kubein!

Torsdag fikk vi fraktet tømmer utover som ankommet med Bring-båten. øystein hadde fortsatt å rive

papp kvelden før slik at vi hadde et godt utgangspunkt for dagens arbeider. Det ble lagt tre bredder

papp, vi måtte bruke gassbrenner for å få omlegget til å klebe da det ikke var mange grader varmt..

Pappen ble lagt stående, etter sjefsavgjørelse av meg selv, dette var det flere grunner til. Jeg har

skrevet i kostnadsoverslag at spørsmålet om vei på legginga ville bli drøftet med kulturminnerådgiver

hos Sysselmannen etter at de ulike lagene var blitt undersøkt, men dette ble ikke gjort da det

nærmest føltes som en selvfølge at den nye pappen skulle legges samme vei som den som nå lå der.

Å legge pappen liggende hadde medført at man måttet bygge stillaset langs hele bygningen samtidig,

og hele taksiden hadde måttet fjernes for papp slik at midlertidig tildekning med presenninger hadde

vært nødvendig. Ved å videreføre eksisterende leggemåte kunne pappen fjernes i hensiktsmessig

bredde (= stillasets bredde) og taket trengte således ingen midlertidig tildekning.

Det var også foreslått at det ville bli spart et referensefelt med gamle papplag på taket, men det viste

seg å være vanskelig å få til på en måte uten at den nye pappen hadde krøllet seg veldig og kommet i

utakt med papp på motsatt takside, slik at det som tidligere nevnt i stedet ble tatt vare på prøver fra

de forskjellige papplagene som nå blir oppbevart i husdokumentasjonen i hytta.

Det eldste laget med papp er nok det man betegner som lumppapp, merk vel at jeg ikke er noen

ekspert på området.. Pappen er svart og forholdsvis porøs, og er påført et dekkskikt av en eller annen

tjæremasse etter at den er lagt på taket. Dette var det eksempel på på delen av taket lengst mot

vest. Spikringen var gjort tett med forholdsvis kort omlegg, og uten klebemasse i skjøten, trulig helt

etter leggeanvisningene den gang taket ble tekket.



..Svillstokken på forsiden ble etter justeringer jekket på plass og fundamentene justert og vi fikk

sjekket at dører og vinduer gikk greit. De samme trefundamentene som var der ble brukt igjen da det

denne gangen ikke var tid nok til å skifte dem ut med stein.

Dagene fortsatte siden med takjobbing, hele familien var engasjert i rivning og jeg kunne se litt på

tømret imens. Skadet taktro ble hele veien utskiftet der hvor den var skadet.

Det ble opphold i arbeidet i uke 34 da jeg hadde ferie for cruise rundt Spitsbergen.

Tirsdag og torsdag i uke 35 ble påbegynte arbeider avsluttet; vi fikk festet den siste remsen med

papp og vi gravde skikkelig under hytta slik at alle gulvbjelker kom seg fri fra jord og grus. En fikk føle

litt på det å være kullgraver i de tidligste gruvene der man lå med spett og spade under huset med

rumpa fastklemt mellom bakken og gulvbjelker..

En stokkende på nordveggen ble skiftet og det ble fundamentert.

Vi ryddet etter oss og fikk kjørt tilbake noe lånt utstyr, det vi ikke rakk få på plass på torsdagen sørget

Øystein for å ordne opp i etterpå.

Til tross for knapp disponibel tid fikk vii hvert fall utbedre taket å ordne med utgraving av masser bak

og under bygningen, to nødvendige tiltak for å bremse forfallet.

Hytten er nå i en slik stand at det er greit for huseierne å følge med på hva som skjer, og Øystein og

Emma er fullt kapable til å utføre mye av vedlikeholdsarbeidet og gjenstående arbeider selve. Begge

har stor respekt og interesse for kulturminnevernet og det er lite sannsynlig at de skulle klare å finne

på noe som ikke ligger innenfor rammene av dette.

Jeg håper på at Emmas og Øystein sitt engasjement for sin fredede hytte smitter av seg til andre

hytteeiere slik at folk skjønner at det ikke trenger å være et pes men en lærerik prosess som det

dessuten er mulig å søke om økonomisk støtte til. Det å ikke kunne gjøre akkurat hva man har tenkt

og manglende kunnskap om hvilken hjelp det finnes å få er nok dessverre en grunn til at det

ombygges en del i skjul..

I Sverige ville det trulig blitt startet en «studiecirkel» i bygningsvern på en slik plass der så mange

huselere er berørte, med temaer som stedets historie, innsamling av dokumentasjon og naturligvis

en innføring i praktisk bygningsvern med egen hytte som utgangspunkt i hvilke momenter man tar

for seg. Det hadde vært fullt mulig å få til i Longyearbyen, og kanskje en grei arbeidsoppgave for

Sysselmannen sin snekker å styre med vinterstid?

Egeninnsatsen har vært stor og helt nødvendig for gjennomførelsen da Bygningskultur ikke hadde

ytterligere mannskap disponibelt. Det er fint å jobbe sammen med interesserte huseiere, og

bygningsvernet kan vel stort sett ikke formidles på bedre måte.



Prisen for prosjektet, hvis det blir utført i sin helhet, vil sannsynligvis bli en god del høyere enn

beregnet da jeg i forkant ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til for eks fraktkostnader til

Longyearbyen. Materialkostnaden i et slikt prosjekt vil også utgjøre en vesentlig større andel av

totalen enn det den ville ha gjort på fastlandet. Likeledes ville logistikken på stedet være en stor post

hvis ikke huseier tatt det som egenandel. For entreprenør som ikke er fast etablert i Longyearbyen

kreves det mye velvilje fra mange hold for å kunne utføre slike jobber til en akseptabel pris, noe som

i og for sig har vist seg å være mulig.

Her følger nå noen bilder fra prosjektet, flere bilder er lagt ved i egen mappe. Jeg mistet alle bilder

fra de to siste dagene, det vil si bildene etter endt prosjekt, slik at det vill vært fint hvis Øystein eller

Emma tar noen slike til sommeren og føyer til dokumentasjonen.

Bygningskultur Røros takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.

Røros i mars 2013, Johanna Henriksson

Sørsiden av hytta, bildet tatt på befaring i oktober 2011. Opp til høyre en midlertidig reparasjon der

hvor taket har vært lekk. Pappen var rimelig bølgete og på sine steder lå der 3 lag med papp. Vi



valgte å rive av all papp helt ned til tro for å få sjekket tilstanden på denne og for å få et godt

underlag for den nye pappen. Det ville dessuten blitt vanskelig å fått spikerne til å feste gjennom så

mange lag. Prøver av de forskjellige papplagene og spikerne som vært brukt er oppbevart inni hytta.

Her er halve taket ferdig lagt. Når vi fikk tatt av pappen så kom et gammelt hull i dagen som måtte

utbedres med ny taktro, og huseierne passet på å rense loftet under fritt for rask og rot . Alle plater

som ligger til høyre i bild lå der oppe og ville ha vært umulig å ta ut gjennom det lille hullet innenfra

hvis man ikke saget dem i stykker. Gammel papp er lagret atmed blikktønnene, og småbiter ble

samlet i den blå plastiktunnen og medbrakt til avfallsanlegget i Lyb. Ovnsrøret midt i bildet var delvis

skadet og ble tatt vekk, dette hører til kjøkkenkomfyren. Plasseringen ble merket slik at et nytt rør

kan monteres på akkurat samme sted når man framforskaffet et slikt.
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Det ble brukt Top Safe grå på taket. Gammelpappen var muligens en nyans mørkere. Vi

handspikret pappen med 2,5x25 galvanisert pappsøm, og skjøtene ble limt med asfaltlim.



'

Svillstokken på forsiden lå en god del utom livet på veggen. Denne er sannsynligvis skiftet en gang før

da den har boksform uten vankant, 2.stokk har medrag.. Opp til venstre i bildet ligger en steinhaug

som en gang utgjorde deler av fundamentet under hytta, da i en noe mer strukturert orden.

Huseier vurderer å selv å prøve å få skifte ut noen av tretårnene med stein slik det en gang var.

Det finnes oppmålingstegninger på bygningen som vil være en god pekepinn hvis man velger å

reetablere steinfundamentene. Spørsmålet om å isolere opp grunnen under støttepunktene i forhold

til permafrost, må drøftes med noen som har god greie på fenomenet. Jeg og øystein diskuterte det

litt og vi trur selve at isolering for å holde på frosten absolutt ville ha noe for seg.



-

I nordøstre hjørne lå massene en bit opp mot veggen, og det var her vi prioriterte å skifte ut en del av

svillstokken. Massene var til dels grove og ekkel å grave i, men slikt hadde man jo huseier til!



Tilpassing av svillstokk, en liten stump bare..

øystein på sin daglige speidetur for å se om båten lå skikkelig i vinden.
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Øystein og Ernma ved stedet der pipen gått ned på kjøkkenet. Hullet ble tildekket og ved oppsetting

av nytt rør må vanlig prosedyre for dette følges.


