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Forord 
 

Sommerperioden 2013, juni til august ble det utløst to sommervikarstillinger som tømrer med 

restaureringskompetanse hos Kings Bay AS. På grunn av kompetansen og yrkeserfaring fikk jeg 

Martin Herrmann (prosjektansvarlig) og Tore Storm Jortveit tilbudet for å jobbe for Kings Bay(KB). Til 

siden har stått rådgiveren fra KB, Andrine Kylling i 2013.  

Jobben som møtet oss i Ny- Ålesund var å restaurere huset London 2, husnr. 79 som er fredet. I 

sommeren 2013, ble huset løftet midlertidig bort fra sitt opprinnelige sted for å restaurere 

råteskadene i bunnsviller og rammeverk. Det var den skånsomme måte å ta vare på mest mulig 

original substans i huset. Samtidig ble det skiftet ut massen under huset, etter beslutning av Hallgeir 

Reitan. Nye puter ble lagt under selve svillkonstruksjon og huset ble satt på plass igjen. 

 

Sommerperioden 2014 var det noen forandringer, Tore Storm Jortveit har vært værende i Ny- 

Ålesund over vinteren og fortsatt med prosjektet som foregikk på museum. London 2 ble videreført 

gjennom meg i denne sommerperiode. Rådgiver av KB har blitt Åsne Dolve Meyer, og Ken Rune 

Gustad hjalp meg under restaureringsprosessen.  

2014 ble det gjennomført alle restaureringsarbeidene på innsida av huset. Maling av tak, vegger og 

gulv. Alle arbeidene ble utført med tradisjonell linoljemaling av fabrikant Jotun, slik også bruk av 

malingsteknikkene. Huse ble ferdigstilt i uke 32/2014, det er kun noen få mindre arbeid som gjenstår. 

Et vellykket restaureringsprosjekt som ble gjennomført over to sommerperioder, og har fått meget 

bra respons både fra tidlige fastboer i Ny- Ålesund, Anne Ødegaard Thevik som bodde i huset på 50-

tallet, og ansatte hos Kings Bay.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny- Ålesund, 18.08.2014 

Martin Herrmann 
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Sammendrag 
 

Londonhuset ble behandlet med stor respekt, og arbeidene ble gjennomført med mye engasjement. 

Husene har gått gjennom en rekke historiske epoker, først ble de fraktet fra England til Ny- London 

og etterpå antagelig fraktet over til Ny- Ålesund via slede på den islagte Kongsfjord.  

Spesiell den siste flytting fra Ny- London til Ny- Ålesund kan det vare mulig at huset har forandret sitt 

ansikt etter bruk og behov i den nye by.  

 

Svillramme 

 

 

 

 

 

Når man legger sammen, svillramme på 

bilde til høyre som var under London 2 og 

en antagelig original prefabrikkert ramme 

fra Ny- London (øverste bildet)se man på 

første øyekast at dimensjon av trevirke har 

blitt mindre. Også hvis man ser på selve 

treforbindelse, er på den «originale» ramme fra Ny- London alt tappet i, slik at det er lettere å 

produsere bygget, transportere og sette det opp igjen. Originalkonstruksjon består av 6``x 6`` 

furubjelke som ligger i et bestemt rastermål med tverrgående hovedbjelke og mellombjelke som 

stikker fra hovedbjelke til hovedbjelke.  

Ved den nyere konstruksjon under London 2 i Ny- Ålesund ble det brukt kun 6``x6`` bjelke i den 

firkantete svillramme og under tverrveggene. Drageren i midden under selve gulvbjelke består også 

av den samme dimensjon. Men selve mellombjelke som rekke fra nord- til sørsville ble dimensjonert 

ned til 2,5``x6``.  Selve forbindelse tverrimot svillrammen, for å føre sammen bjelke til svillramme ble 

her utførd middels tapp som rekke fra toppen av bjelke 2/3 ned fra høyden av bjelke.  

Et lite men viktig detalj er også gulvet, som ble lagt før skilleveggene i huse ble satt opp.  

Skal man konkludere det vil jeg påstå at selve svillramme og bjelkelag ble fornyet etter flytting til Ny- 

Ålesund i 1949/1950.  
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Material som ble brukt 

 

Bruk av make materialene har stått på øverste 

prioritet, ved restaurering av husene. Men man 

må også innse at det er ikke hele tida like lett å 

skaffe det på en slik plass som Ny- Ålesund. Men 

jeg var hittil fornøy med både siden av den 

bestillende person og leveringsmåte. Men som 

sagt alt krever mye planlegging, logistikk og 

gjennomtenking av arbeidene som skal 

gjennomføres. Bilde til venstre viser etterligning 

av de underliggende kledningsbordene fra 

Londonhusene.  

 

 

 

Typisk til denne tid, blank spiker som ble produsert i vals-, 

eller klippeteknikk. Også fant vi i stupegulvet rester av en 

spikereske og merke fra papp produsenten. Som på tyder at 

sville og rammeverk under huset ble satt opp på nytt etter 

flytting av Londonhusene i 1950. 
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Kledning 

 

Bilde viser restaurering etter vindtetting av østveggen fra 

London 1 etter flytting av utedass. Da det ikke ble 

gjennomført større rehabiliteringsarbeid på fasadekledning 

hos London 2 vil jeg på tyde til sporene som vi fant der.  

Røde merking av underliggende kledningsbordene, som kan 

vare en merkemetode for å demontere og montere husene. 

Eller om det er gjenbruk av material, fikk vi dessverre ikke 

noen svar på. 

 

 

 

 

 

 

Stolpeverk/ konstruksjon  

 

 

Slik dette bilde, igjen østveggen av London 1 merker av røde 

og blåe(ikke på bilde) striper preger 6``x6`` stolper og 

tverrtømmer. En merkemetode eller? Antagelig ble også den 

spikerslag som befinner seg midd i bilde satt senere i, 

åpningen tyder på at det befant seg et vindu på denne plass 

før. 
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Maling  

Malingen i London 2 var i veldig dårlig forfatning, både på 

grunn av for mye malingslagene opp på hverandre og 

antagelig de siste to strøkene i huset, bruk av feil malingstyp. 

Malingsprosessene ble avholdet slik, der det var mulig ble 

maling forsiktig men med krevende innsats skrapet av til man 

fikk god feste i grunn. Etter det ble overflaten rutt opp med 

hjelp av sandpapir i tilsvarende grovhet. Og til slutt vasket 

med en blanding av kraftvask og vann.  

Malingsteknikkene ble etterlignet som man fant dem. Bilde 

øverst til venstre viser 

sørveggen i sov, med en jevn 

struktur i maling, som tyter på 

bruk av malingsrull. Bilde ved 

siden er tatt etter 1. 

malingsstrøk på gulvet i sov, 

lett å se strukturen fra 

malerkosten/ pensel slik som 

det var gjort før. Når linolje 

tørker vil maling miste glansen 

en helt vanlig prosess ved 

linoljemaling. 

Tapet  

Til venstre, de to tapetmønster som fants i stue 

ved London 2. Det ble bestemt at ett av de 

mønster skal brukes for å tapetsere rommet opp 

igjen. Tapete ble spesialbestilt og er fortsatt 

under produksjon.  

 

 

Bilde til høyre vise en fin detalj som ble 

synliggjort for ettertiden i sør- østhjørne i stue. 

Synlig er, den original tapet og under dem 

tidligere veggmaling som er i et turkisblå og 

oransje- gul. 
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Innledning 
 

I forbindelse med restaureringsarbeidene som ble gjennomført på huset London 2 i Ny- Ålesund over 

en periode fra 2 år (juni- august 2013 og juni- august 2014) ble det skrevet en restaureringsrapport i 

tillegg til den daglige loggbok. Rapporten skal føre sammen, arbeidene og resultatene som ble gjord 

og forklares med en enkelt bildeserie.  Det ligger til grund en omfattende bildedokumentasjon ordnet 

i år- uker og romm i huset for en lettere framkallingsmåte i ettertid.  

Alt material, tegninger, bilder, prøver ble laget i arkivet til Kings Bay. 

Informasjon om huset: 1 

 

  

  

                                                             
1
 Ny- Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet rapport 2/ 2008 
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Restaureringsarbeidene i 2013 
 

Restaurering av bærekonstruksjon  
 

Flytting av utedass og inngangsparti  

 

Utedassen som befant seg mellom London1 østvegg og 

London 2 vestvegg ble løftet ut mot baksida. Da der husene 

hadde noen få centimeter mer plass. Forsiktig ble gulv og 

veggbordene fjernet, merket og lagret for å sette dem 

senere opp igjen.  

Det ble laget en løftekonstruksjon under selve dassen, av 2x 

2``x6`` som løftestropper ble festet i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme dag, da løfting foregikk. Utedassen ble satt 

midlertidig ved siden av London 1 på en utnivellert 

konstruksjon.  
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Fortsettelse på inngangspartiet. Også der ble delene forsiktig 

demontert med tanken av gjenbruk. For å få seg en bedre 

oversikt, hjørnebordene og blikk i vinkelrenne ble fjernet, 

takbordene fra inngangsparti ble løskjært fra spikerslaget 

som ligger på selve hovedtaket.  

Vi fant ut at svillkonstruksjon fra tilbygget var ikke tappet i, 

den var felt i middels svalehale- treforbindelse som hadde til 

konklusjon at bygge måte først løftes opp og etterpå løftes 

bort.  

Den prosess ble gjennomført med hydrauliske jekker, slik at 

man har storkontroll over situasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter bygget var løsnet og var «i luften» ble den 

kjørt ut med hjullaster og satt ved siden av 

utedassen, ved siden av London 1. Selve 

inngangsparti med støttekonstruksjon ble slik 

laget at det er mulig å jobbe fritt under 

inngangen for å bytte ut råten virke. 

Både bunnsviller og kledningsbord ble restaurert 

på stede. 



 

12 
Restaureringsrapport London 2 

Klargjøring av huset til løfting 

 

Utfordring med huset var at store deler av 

bunnsvillen og bjelkene var råten. Grunn til det, 

kollapset stupegulv som trakk overflatevannet til 

seg over flere år. Konstruksjon var såpass skadet 

at den ikke tillot å skifte ut bygningsdeler i den 

stående konstruksjon. Derfor ble besluttet å løfte 

huset opp og sette det ved siden, slik at bunnsvill 

og rammeverk kan restaureres helt fritt. 

 

 

 

 

Møtende utfordringer som man ser på bildene 

til venstre og ovenfor var skilleveggene i huset. 

Disse måte ble hengt opp at dem følge med 

huset under løfting. Det ble etablert et 

bjelkeverk på loft til å fordele lastene som 

veggene har, samtidig ble et belte av 2``x6`` 

festet mot veggen som laststroppene gikk 

under. Skilleveggen mellom kjøkken og sov var 

ikke noen utfordring. Veggen mot stue der imot, 

med sin teglstein element i midden krevet mer 

gjennomtenking pga. vekten.  

 

 

 

Nederste bilde viser løftebeltet på utsiden. 

Beltet ble både brukt for å løfte selve bygget i 

begynnelse med hydrauliske jekker fra bunnsvill 

og som utstivende element i horisontal og 

vertikal retning. På samme belte ble også 

etablert, den løftekonstruksjon som kranbil 

brukte.  
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Sikt i stue, som løftebelte ble festet rett i mot 

veggen og boltet gjennom de 6``x 6`` store 

stolpe som dannet selve veggkonstruksjon. Også 

mot vridning ble huset bra sikret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset løfte seg. Bilde viser østgavlvegg fra 

huset. Det ble etablert seks jekkepunkter på 

langsiden av huset, både på nord og sørsida. 

Løftebelte bestått av 2x  2``x6`` som var festet 

hver 1,20m. Huset hadde en stor egenvekt, men 

konstruksjon var forsvarlig, og sterk nok. Til 

denne tidspunkt var 2x6 den største dimensjon 

som fantes i Ny- Ålesund. 

 

 

 

 

 

Huset etter løfting. London 2 ble plassert 

90grader snudd mot sør, på en plass som var 

nivellert på høyde og tilpasset til de seks bein 

som huset ble satt på.  

Det har oppstått ikke et eneste problem under 

løfting, kun vekt av huset var uforventet, 13t 

stod på kranvekten. 



 

14 
Restaureringsrapport London 2 

Rekonstruksjon av bærekonstruksjon(svillramme)  

 

Da huset var fjernet kunne vi begynne med selve 

restaurering og rekonstruering av den bærende 

svillkonstruksjon. I vedlegget finnes tegninger 

som ble laget før løfting, som viser 

skadeomfang. Den ble tegnet i noen uker før slik 

at vi kunne tidlig nok bestille material til 

utskifting av råtene sviller og bjelker. 

Bilde til venstre, Tore er i gang med å merke 

posisjonene der stolpene har stått.  

 

 

 

Bilde viser et parti med fuktig stupegulvisolasjon 

som førte til råte i bjelker og svill. Alt material, 

om det var bjelke, svill, stupegulvbord og selve 

massen i stupegulvet ble tar varet på og senere 

lagt tilbake.  

Selve Isolasjonsmateriale var et avfallprodukt fra 

renseverket i byen, en slags slagg/ askeblanding 

som man brukte i denne tiden til 

isolasjonsmateriale. 

 

 

 

 

Etter at isolasjon ble fjernet og mellomlagret, 

foretok vi en analyse hvilke bjelke som er til 

gjenbruk og hvilken som må kopieres av de 

skadete.  

Slik som bilde viser til venstre, var det mest 

skade i venstre delen av bjelkelag. 
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Da huset ble bygd i den industrielle tiden og antagelig var et 

prefabrikat fra England, ble det brukt både tradisjonell og 

elektrisk verktøy for å lage kopiene av de skadete 

bygningsdeler.  

På bilde til venstre, ble det laget den tilsvarende bunnsvill til 

gavlveggen mot øst. 

 

 

 

 

 

Samtidig med svillrekonstruksjons arbeid ble det startet 

utgravingsarbeid for å skifte ut massene under London 2. 

Dybden bestemte permafrosten som lå sirka på – 45cm, 

etterpå ble det fylt opp grovt singel og et topplag med 24-

36mm singel. Under utgraving ble det ikke funnet noen spor 

av aktivitet fra før.   

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruerte svill- bjelkelag. Nye puter ble 

etablert og stupegulv har kommet på plass igjen. 

Selve fundamentering ble tilpasset i høyde til 

London 1 med en overhøyde av sirka 5cm som 

var innkalkulerte setning av massene og huset. 
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Løfte huset tilbake  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessverre er dette siste bildedokumentasjonen av huset i 2013. Etter fortellingen har det ikke 

oppstått større problemer ved tilbake løfting av London 2. Alt ble gjort med største omhu og 

sikkerhet. Slik også med inngangspartiet. Som stå like solid som fra før av. Vinkelrenne og mindre 

deler av kledning ble i samme arbeidsprosessen erstattet og originale spikret opp igjen. Bildet viser 

Åge Strand, Trond Nasvik og Tore Storm Jortveit ved montering av original gulvbord på den 

rekonstruerte svillkonstruksjon.  
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Restaureringsarbeidene i 2014 
 

Maling av London 2 (innvendig)  
 

Vindu 

 

Med oppstart i uke 25/ 2014 begynte restaureringsjobben til 

Martin Herrmann hos London 2, i den sommerperioden ble 

det gjennomført restaureringsarbeidene innvendig både på 

gulv, vegger og takene i selve bygget. Det ble også 

gjennomført en restaurering av alle vinduene i huset. Det 

innebærer fjerne gammel maling, kitt og bytte ut knust glass 

eller råten trevirke. 

Trevirke av vinduene var i veldig god stand, slik at det ble 

fokus på maling og kitting.  

 

Slik som bildene viser til venstre, var vinduene preget både 

av den arktiske klima og bruk av feil maling. Bildene viser 

kjøkkenvindu mot nord.  

Tydelig å se rustsporene fra blank spiker som ble brukt i 

denne tiden, forårsaket antagelig pga. manglende 

malingsvedlikehold men dannet en fin patina.  

 

Bildet i midden viser innsida av vinduet, man ser store 

avflassing av maling antagelig pga. feil malingsbruk. 

 

 

Vinduskarm ble vist på nederste bilde, vanlig for 

linoljemaling et slik krakelerings struktur som oppstår under 

en kjemisk prosess da linolje tørke helt ut hvis den ikke ble 

vedlikehold under en jevn tid.  
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Tidskrevende, vindusrestaurering foregikk nesten hele tida parallell til selve innvendige restaurering 

av huset. Tykke malingslagene som måtte fjernes og skrapes av. På grunn av maling trenger veldig 

lang tørketida og 2-3 strøk krevet selve arbeidene en nøye planlegging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linoljekitt, glasstråd og kittkniv ble mye brukt. Men varierende kittkvalitet gjorde jobben ikke lettere.  
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Bilde til venstre- sluttresultat av vindu i soverom (mot nord). 

Liten detalj, et fargevindu som viser gamle malingslagene 

som var skjult fra før.  

Bilde nede- det ble ordret en bestilling av slike originale 

loftsvindu som fants fortsatt ved London2 vestgavl og 

London 4 østgavl. 

I vedlegg finnes oppmålingstegninger fra vinduet. 

 

 

 

 

 

 

 

Utvendig kledning 

 

Utvendig kledning ble i samme uke restaurert og spikret fast til den 6``x6`` store bunnsvill. Råten 

virke ble erstattet med make materialer og dimensjon. Spikret fast både med 3`` og 5`` blank spiker.  

 

Bilde til høyre viser østveggen av London 2, underliggende var mest råten i den nederste delen 

antagelig pga. regnvann som danner seg ved 

dråpekanten. Det var noen lokale skader der 

overliggende ikke dekket mer over underliggende 

og vatten trakk gjennom.   

 

Bilde til venstre, nytt virke er på plass også 

vannbordet ble rekonstruert slik som det fantes 

ved London 3 og 4. 
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Sov 

 

Omtrent i uke 25 ble arbeidene i soverom (sov) startet. En 

vannlekkasje var årsaken til at huset har stått over 

vinterperioden med åpen gulvbord slik som man ser på bildet 

til venstre. Hele tida ble det tilført varmluft inn under 

gulvbordene. Fuktigheten kunne man så redusere til en 

forsvarlig måte til å fortsette med arbeidene. Bordene ble 

satt på plass og feste på bjelkene eller middels spikerslag. 

Etter en befaring ble det studert og bestemt til etterligner 

slike malingsteknikker som før bel bruk i: taket, vegger og 

dørblad(skapdør)- rull; listverk tak og gulv, gulv, vinduene, 

karm og dørblad- pensel  

 

Bildet i midden og nederst viser tilstand som 

rommet hadde før restaurering. Preget gjennom 

tykke malingslagene, antagelig også bruk av feil 

maling som krympet fortere en den 

linoljemaling som var under. Også flasset store 

malingsbiter bare av og hadde ikke noen 

samband med malingen under. Selve gamle 

malingslagene dannet en tykkelse fra nesten 

1mm som er veldig tykk ved interiørmaling. 

Derfor var man nødd å fjerne alt løs maling for å 

danne seg en solid grund for å male på.  

 

Tydelig å se til venstre, store malingsbiter som 

har ikke mer noen hold til de gamle 

malingslagene og flasse helt av inntil det hvite 

trevirke. 

Også på bildet fugene fra huntonittplater 

sprekker opp, pga. bevegelse som er vanlig inni 

husene her oppe på Ny- Ålesund. Antagelig på 

grund av bevegelse i fundamentering. 
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Etter nesten en uke med malingsskraping var man nødd til å 

bestemme seg hvordan man skal fortsette med å fjerne 

maling.  Grund var den alt for tykke maling som ble brukt i de 

siste to gamle strøkene, som hadde ikke mer noe samhold til 

lagene under. Derfor var man tvunget til å fjerne alt maling 

inntil først/ andre strøk med linoljemaling. Antagelig ble det 

brukt interiørmaling, istedenfor linoljemaling ved de to siste 

strøkene.  

 

Da denne prosessen å skrape av maling er veldig 

tidskrevende og i tillegg krever mye energi, både til ikke 

skrape for dypt og lage ingen skade i huntonittplater under, 

var vi nødd å søke hos Sysselmannen og Riksantikvaren om å 

skjule den gamle epoke bak en nytt etablert huntonittplatet 

vegg som ble behandlet på samme måte som den 

originalvegg viste oss. 

 

Bilde til venstre viser de forskjellige malingslagene som ikke 

har hatt noen forbindelse med den grønne maling under. 

Den gråe maling øverst og under den hvite var antagelig de 

to malingstyper av interiørmaling. 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 26 Etter bekreftelse av øvrige myndigheten 

ble det satt i gang med å plate opp veggene i 

sov. Nord, sør, vest og østvegg ble nyetablert.  

Taket var i såpass bra stand at det ble fjernet 

løse maling og fugemasse, sparklet opp på nytt 

og malt med to strøk hvit linoljemaling.  
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Uke 27 Både gulvplattene (7mm) og veggplatter (9mm) ble 

spikret med håndspiker i samme mønster som det viste seg 

fra før. Skjøtene ble sparklet 3 ganger med tresparkel fra 

Jotun. Til grunning av selve platene ble det brukt rein kokt 

linolje som trakk dypt inn i platene. 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 28 Taket og dørblad er allerede ferdig malt, 

som man ser på veggene er første strøk med 

linoljemaling gjennomført. Det følget 2 strøk til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 32 Ferdig sov, etter venting på andre 

båten med material har veggene fått seg 3 

strøk og gulvlister og gulv første strøk. 
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Stue 

Uke 27  allerede en uke tidliger har jeg fått 

forsterkning av Ken Rune Gustad som hjalp meg 

under restaurering.  

I stue beynnte arbeidene litt senere da plassen 

ble brukt både til vindusrestaurering og 

malingsrom til dører. 

Slik som man se på bilde til venstre er Ken på 

gang å fjerne listverk rund vindu og skrape 

maling i vinduskarm. Det er mye lettere å skrape 

listverk når dem er demontert, også måte det 

ble furet ut på både vinduskarm og dørkarmer 

etter det ble lagt opp nye plater på alle fire veggene i stue.  

Prosessen her å plate roomet på nytt fikk vi også bekreftet av 

Sysselmannen og Riksantikvarken før vi satt i gang arbeidene. 

Bakgrunn til det er å ta vare på de gamle malingslagene og 

ikke minst den tapet fra epoken om 1950-tallet.  

Bilde i midden viser sør- østhjørne i London 2, tydelig å se er 

den blåmaling ved østveggen og den gulmaling ved 

sørveggen. Ikke minst de to forskjellige typer tapet som ble 

brukt i dette rommet.  

Akkurat dette hjørne ble gjord synlig for ettertiden med et 

slags plexiglassvindu som viser et utsnitt av selve hjørne. 

 

 

 

En viktig gjenstand med stort personlig verdi i stue er peisen 

med sine karakteristiske røde fliser og hvit fuger. Peisen ble 

frisket opp med å fjerne gamle malingsrester, pusse til 

sprekkene i pussen og male den sorte jernplate. Rense 

brenncelle fra aske. 
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Taket i stuen viste større fugeskater en i sov. Men her ble det 

også løse fugemasse og maling fjernet, grunnet og sparklet 

opp på nytt. Ny sparklete flater ble malt 3 strøk men selve 

tak 2 strøk med hvit linoljemaling.   

 

 

 

 

 

 

 

Selve murpipa viste store løse pussområde som man var 

nødd til å fjerne helt.  

Huntonittplater avslutter akkurat der som brannmuren 

begynner og listverk var fra før. Det ble bare plate der som 

tapetet var før. 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet til venstre, rommet etter 3. gang sparkling 

i taket, og første grunningsstrøk på veggene 

med hvit linoljemaling. Veggene ble grunnet 

med to strøk og senere i år skal det tapetseres 

opp veggene med rekonstruert tapet av 

mønster fra 50-tallet.  
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Uke 29 Listverk og taket er ferdig. Gjenstående arbeid er, å 

pusse opp murpipa, male selve ovn og tette avtrekksrør fra 

den gamle pipe som har stått før på venstre siden av pipa 

mot døren. 

Men man kan stille seg spørsmålet, hvorfor murpipa fikk så 

store skater? Pga. dårlig hold i selve pussen, eller 

vanninntrenging over selve pipeåpning over regnperioden 

eller snø/ snødriv som rusler ned. Man kunne ha tatt opp 

temaet om det er lurt å tette pipeåpning igjen, eller er det en 

viktig sekundær luftig av huset?  

 

 

 

Uke 31 var alt ferdig inntil gulvlister og gulvet som ble malt 

uke etterpå, da maling ankom med båten i august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 32 Rommet er helt ferdig uten unntak av 

tapetet som krever en lang leveringstid.  

Ved stue ble det brukt største dels rull i taket 

og vegger; ved pipa og ovn, listverk i taket. 

Gulv og rund vinduene pensel.  
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Kjøkken 

 

Uke 26 begynte arbeidene i kjøkken. Slik man 

ser på de to første bildene fant vi der også 

samme problemet som vi fant i sov, at maling 

hadde ikke nok samhold med maling under. 

Derfor ble det bestemt at veggen mot sov 

(vestvegg), nordvegg med vindu og østvegg mot 

stue (til brannmur) ble spikret opp med nye 

huntonittplater.  

 

 

 

 

Bild til venstre viser starten da det ble begynt å 

skrape av gammel maling. Både ved 

vinduslistverk, taklister og interiør som 

hengeskap ser man tydelig at man var nødd å 

fjerne nesten alt maling. 

 

 

 

 

 

På bilde, nord og østvegg etter huntonittplatene har blitt satt 

opp. Avslutter med brannmuren og listverk, i midden av 

østveggen. Taket ble renset, og hullene fra løftesystemet 

tettet igjen. 
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Bilde til venstre viser resten av brannmuren mot øst, og 

sørveggen som ble med stor innsats renset og slik ivaretatt 

som de var. 

Dørkarm i huset, der som det var mulig ble ådring tar varet 

på. Det var mest dørbladene som var i såpass bra stand at 

man kunne ta vare på dem. Dørkarm (i kjøkken) til høyre i 

bildet, ble malt hvit med en sterk patina av malingsrester 

som ikke kunne fjernes. Karmen danner et fint inntrykk av 

gjenbruk og rekonstruksjon av rommene. 

 

 

 

 

Bilde mot sørveggen i kjøkken, etter skraping, 

sliping og vasking. Klar for maling. 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 29 Veggplatene er sparklet, nå begynner man å legge 

gulv. Slik som det var fra før, på gulvbordene ble det lag et 

lag med ullpapp og opp på den 7mm huntonittplater spikret 

med 30mm blank spiker. I en avstand fra 5cm rund kantene 

og i midden i en avstand fra 10cm. 
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Første to bilder viser østvegg i kjøkken i uke 30, 

huntonittplatene ble grunnet med rein kokt 

linolje, to ganger for å mette den før første strøk 

med dekkmaling.  

Kun grunning ble rullet opp med malingsrull, 

ellers ble alt fra tak til gulv mal med pensel i 

kjøkken. Slik de gamle malingssporene viste det. 

 

 

 

Tross to grunningsstrøk suger huntonittplater 

mye maling til seg. Nyetablerte vegger med 

huntonitt ble malt 3 strøk, bilde nede viser 

sørveggen som ble renset inntil første 

malingsstrøk, tydelig å se at maling mistet ikke 

glansen allerede etter 1 strøket. Veggen ble malt 

2 strøk, med pensel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdige kjøkkenskapet, renset og malt på utsiden også 

underskapet ved innsiden. Benkeplater ble montert senere 

når den ankommer i Ny- Ålesund. Vask og undervask ble 

renset og er klar til montasje.  
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Inner- og yttergang 

 

Uke 27 Innergang ble komplett renset av løs maling, slipt ned 

og vasket.  

Det viset seg også ved veggen og tak ble det tidligere brukt 

malingsrull og ikke pensel. 

 

 

 

 

 

 

Uke 29 Store fuger og hull ble sparklet igjen helst flere 

ganger, grunnet og etterpå malt.  

 

 

 

 

 

 

 

Nederste bilde viser Ken, da han holder på med første 

malingsstrøk mot sørveggen i innergangen. Midd i bildet 

karm som viser mot yttergangen. Den blåe tapen viser feltet 

som ble ikke malt, og ådring vises fram som den var.  
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Uke 30 Veggene og taklister er ferdig, trappen er klar for 

montasje.  

Selve trapp ble reparert da et knekk i høyre vange førte til 

utrygghet på veien opp og ned.   

 

 

 

 

 

Uke 31 ådring er renset, trappen montert. Gulv ble lagt og er 

klar for 2 strøk med gulvmaling. 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 32 Innergangen er ferdig. 
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Yttergangen som ble demontert i sin helhet før løfting i fjør, 

ble presis satt på plass igjen. Bilde til venstre viser gamle 

sporer etter hyllene som var spikret opp der.  

 

 

 

 

 

 

 

Uke 30 Ble det igangsatt den 

første malingsstrøk. Også i 

yttergangen ble det kun brukt 

pensel som malingsredskapp. 

Bildet til høyre viser PVC- flisene 

som lå i yttergangen. Dem ble 

bestilt å skal legges tilbake igjen. 

 

 

 

 

Uke 32 Yttergang er ferdig, og klar for montering av 

sikringsskapet og elektriske anlegg, som skal skje uke34.  
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Loft 

 

Uke 30 2. etasje eller loftet hos London 2 er 

todelt. Delen mot vest er tørkeloft med 

klesstativ og sikt rett i mot takåsene. Også med 

enkelt gulv som synlige not og fjærbord. Bildet 

til venstre viser den restaurerte loftsvindu mot 

vest, som ble festet slik det var. Listverk utenom 

og presslist fra innsida som presse 

forhudningspapp mot vinduet.  

 

 

Mot øst befinner seg et soverom i tillegg, der var det 

vannskade i taket rund murpipa som platene ble skiftet. 

Ellers var soverom på loftet i god stand, og ble kun slipt opp 

og vasket ned. De originale huntonittplater ble renset og 

oljet opp igjen.  

 

 

Nederste bilder, Loftet er 

ferdig malt og murpipen har 

fått seg et strøk maling og’. 

Gulvet skinner like bra som 

den gjord det på første dag. 
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Vedlegg 
 

Tegninger 

Loftsvindu 

Oppmålingstegning fra loftsvindu i vestre gavlvegg. 
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Situasjonstegning 17.06.2013 
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Skadeanalyse 20.06.2013 
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Nivå skisse 13.06.2013 
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Plasseringsskisse 13.06.2013 
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Arbeidene som stå igjen 
 

Det er mindre ting som stå igjen hos London 2, nedenfor ble det skrevet ned en arbeidsliste som kan 

jobbes etter: 

 Utedass- både hos London 1 (L1) og London 2 (L2) gjenstår små tilpasningsarbeidene innfor 

gulvbordene mot gavlveggen fra L1 østvegg og L2 vestvegg. 

 London 2 - kjøkken, benkeplate må monteres og sette opp vannkranen som er ved 

restaurering hos Eivin, vask og undervask ligger i utedassen, må monteres opp igjen 

 London 2- sov, veggskapet må justeres å settes på håndtaket  

 London 2- stue, må tapetseres og spikre fast luftingsventil og siktglass i sør- øst hjørne 

 Dessverre var speiderne uheldig med været, linoljemaling trakk mot seg masse småfly på de 

nymalte veggene på London, huset må males 2015 et strøk til !OBS! kast de gamle 

malingsspann og bruke make maling på hele huset 

 Varevinduer!? Skal de på plass? Antagelig ei sida spikret igjen og den andre hengslet  

 flisene til yttergang er bestilt og må legges på plass  

 Dørhåndtak fra ytter- til innergangen må monteres  

 

 alt små interiør (kleskroker etc.)ligger i huset, kun klesskapet stå på jernlageret  

 

 

Materialene som er til gode  
 

 Jernlageret- ullpapp og huntonittplater  

 Bjelke i dimensjon 2,5``x6`` og 6``x6``  

 Malerlager, maling som er til overs og er merket- 

 

  gulvmaling (tregulv) ikke linoljemaling  11liter 

 gulvlister (grå)     2 l 

 stige (mørk vinrød)    2 l 

 yttergang (lakserød)     0,5 l 

 inni kjøkkenskap (rød)    2 l 

 kjøkkenvegg (grønn)    3,1 l 

 skapdører i kjøkken (grønn)   2 l 

 innergang (grønnhvit)    0,4 l  

 sov (gul)     2 l 

 


