TEMA · HUS, HJEM, HAGE
Behandling av trykkimpregnerte materialer
På husets utsatte konstruksjoner som for eksempel vindskier,
vannbord og rundt dører og vinduer, samt terrassebord, brukes
gjerne trykkimpregnerte materialer. Det betyr at de ikke kan
stå ubehandlet så lenge. En slik
behandling sørger for at sopp og

råte ikke angriper treverket. Derfor kan du se bort fra behandling
med et sopp og algedrepende
middel. Husk at et trykkimpregnert terrassegulv ikke skal males
fordi fuktigheten fra grunnen vil
«sprenge» vekk malingen som
igjen begynner å flakke av.

Smuldrer: Herregårder på Hedmark med opptil flere
mål med takareal og store festsaler forvitrer i mangel
av midler til oppussing og fornuftig gjenbruk.

Forum: Arkeolog og kulturminnearbeider Sjur Harby
representerer Breidablikk som er et forum for kulturFoto: Mariann Tvete
arv og forvaltning av verdier.
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Hvordan berge
gamle herregårder
Hvordan kan storgårder som forfaller reddes og utnyttes
til det beste for bygda? Et seminar på Løten den 10. juni
kan gi svaret.
Løten. – Det er viktig å finne løsninger for hvordan denne kulturarven som nå trues kan reddes,
sier Sjur Harby.
Han representerer Breidablikk
som er et forum for kulturarv og
forvaltning av verdier.

Kulturminne

– Vi har lagt opp et spesielt program for denne dagen som skal

La R.Bygg løse deres behov!
Karbonﬁber er morgendagens forsterkningsmateriale, som
allerede er i bruk. Det vil spare DERE for tid, penger og plass.
Den tradisjonelle metoden for å forsterke en konstruksjon
har vært stål. Det være seg for økte laster, endrede forutsetninger, slitasje, konstruksjonsfeil eller utførelsesfeil.
Karbonﬁbermateriale er til sammenligning mye mer anvendelig. Det tar ingen plass, ruster ikke og er derfor mye
enklere og rimeligere å brannbeskytte der det måtte være
behov. I de ﬂeste tilfeller er det også økonomisk fordelaktig.
Karbonﬁberforsterkning for landbruksbygninger er meget
fordelaktig. Som eksempler: Gjødselkjellere med bjelker,
dekker og vegger. Låvebroer. Taksperrer. Runde og ﬁrkantete gjødsellagre med mer.
Karbonﬁber kan også monteres “usynlig” der det er ønskelig.
F.eks. slette vegger og takﬂater. Verneverdig trekonstruksjon m.m.
R.Bygg har den lengste og største erfaringen på dette felt
i Norge med første prosjekt på et parkeringshus i 1997.
Vi kan forsterke alle typer konstruksjoner av nesten alle
typer materialer så som betong, murverk, stål, treverk og
naturstein.
Vi sitter med et omfattende lager og har tett samarbeid
med landets fremste statikere innen karbonforsterkning.
Vi kan derfor utføre arbeidene raskt og effektivt.
Ta kontakt!

Magnus Raknerud,Daglig leder tlf. 414 25 205 magnus@r-bygg.no
Svein Raknerud, Teknisk sjef
tlf. 900 54 485 svein@r-bygg.no
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arrangeres på det gamle Bøndenes Hus i Løten, sier Harby.
Den gamle bygningen fra 1935
er nå snart restaurert fra kjeller
til loft og snart vil tre kontorer i
bygget være klart for innflytting.
Her vil også Sjur Harby og hans
selskap Disen Kolonial være på
plass. Harby mener dette er gjenbruk av et gammelt kulturminne
som er verdt å skrive hjem om og

et godt eksempel på at det går an
å få det til. Innflyttingsdatoen er
ennå ikke bestemt, men åpningsdagen vil bli behørig markert, sier
Harby. Han sier at seminaret er til
ettertanke, og navnet på seminaret skal hjelpe til med å sette tankene i sving. Seminaret heter da
også «Det er størrelsen det kommer an på – status for gårdene på
Hedemarken.»

Må berges

Harby viser til at gårdene i denne
delen av landet fortsatt tar seg flott
ut på avstand. Her har et drivende
jordbruk gjennom generasjoner
skapt enorme låver, storstilte våningshus og alleer som stikker
trærne helt ned i Mjøskanten.
Men tidene endrer seg og et stykke
kulturarv seiler nå i motvind.
– Heltidsbonden er snart en saga blott, håndverkskunnskapen
forvitrer, alléene eldes, behovene
endrer seg og de økonomiske forutsetningene som en gang lå til
grunn for anleggene er borte, sier
Harby.
I Breidablikk den 10. juni ser vi
hva som kan gjøres, sier kulturhistoriker Harby fra Hamar.
En rekke fagfolk deltar på seminaret. Blant dem er professor
Olav Rogde fra Høgskolen i Telemark og prosjektleder Peter
Tom-Petersen, Fremtidens Herregård, Danmark.
WERNER WILH DALLAWARA
werner.dallawara@nationen.no

Saga blott
«Heltidsbonden er
snart en saga blott,
håndverkskunnskapen
forvitrer, alléene eldes.»
Sjur Harby
arkeolog og kulturminnearbeider
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