BAK HUSMANNENS

blomstrende
Avisbiter fastlimt som isolasjon og underlag på
baksiden av utslitt blomstertapet i ei husmannsstue gir forunderlige brokker av livet for 130 år
siden, fra fattig-Norges og utvandringens tid.

TAPET

Tekst og foto: Eva Udnes Nordbye, journalist og kulturminnebonde
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atidas mennesker ble ikke oversvømmet av informasjon
slik som i dag, men informasjon dryppet også inn på den
tida da skomaker Hans Larsen levde sitt husmannsliv i Nes
på Romerike. Veggene i kammerset i tømmerstua har fortsatt flak
av det gamle papirtapetet. Snu tapetet, og du kan lese historie...
i hvert fall om du forstår gotisk skrift. Hvis ikke, kan du dra glede
av moderne delingskultur og skape ei forbindelseslinje mellom
veggen i den gamle husmannsstua i Fenstad og veggen på Facebook.

HISTORIE I VEGGENE
«Hva står det egentlig her?» spurte Tove Elise Ihler da hun i sin
tid som prosjektleder for Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger befarte den gamle husmannsstua som skulle istandsettes, knipset bilde og la ut på Facebook. Da kom for dagen den
tragiske, og for oss eksotiske, historien om den kjente «kunstberidersken» som ble forulykket. Det viste seg at mange FB-brukere
tyder gotisk skrift.
Konservator Mari Marstein ved Gamle Hvam Museum var en
av flere som kommenterte. Marstein gjenga ikke bare den tragiske
ulykken der en av verdens mest berømte kunstryttersker, Emilie
Loisset fra Paris, omkom, men pekte også på en annen tekst på
avissiden: «Hvis Udvandringen vedbliver, efter samme Maalestok, vil Folkemængen i de Forende Stater ved Slutningen af vort
Aarhundrede være stegen til 100 Millioner Mennesker.»
Almuevennen, ukebladet «til Oplysnings Fremme blandt
Menigmand», er kilden til denne «vegginformasjonen». Skomakeren og husmannen hadde denne utgaven fra 1882 tilgjengelig
da han skulle tapetsere kammerset sitt. Almuevennen hadde sin
glanstid i begynnelsen av 1870-årene og fikk stor betydning for
den politiske utviklingen, særlig på landsbygda.
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DRØMMEN OM AMERIKA
Anslaget i Almuevennen om den voldsomme befolkningsveksten
viste seg å være litt i overkant. Innbyggertallet i USA hadde ennå
ikke oversteget 100 millioner da århundret ble rundet, men den
store innvandringen fortsatte. I dag har innbyggertallet i USA
passert 320 millioner. At utvandringen til Amerika var tema i
1882, er forståelig.
1882 var det året da utvandringen fra Norge var som størst.
Nærmere 33 000 personer forlot norske havner det året, 18 500
av dem fra Kristiania. Kun året 1903 hadde en tilnærmet like stor
mengde norske utvandrere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Så tyder
da også tapetrestene på at mulighetene til å krysse Atlanteren var
mange. Den hullete annonsen fra «Ny Emigrationslinie» viser
daglig avgang fra Amsterdam kl. 08.00. Slik formulerer «AnkerLinien», et annet skipsselskap, seg i sin annonse:
«Anker-Linien der i England og andre Lande er bekjendt for
sine hurtige Reiser og gode Behandling af Passagererne og som
i Aaret 1881 førte over 50000 Passagerer fra Europa til America,
befordrer herfra via Hull eller London, til alle Stæder i America
og Canada til billige Priser. Denne fortrinlige Anledning til at
bese London, Verdens største Stad, under Opholdet, der varer et
Par Dage, anbefales de Reisende paa det bedste. Man henvender
sig til Henderson Brothers, 22 Skippergaden, Xania.»
SKOMAKEREN BLE VED SIN LEST
Hans Larsen, skomaker og husmann med jord, var ikke blant
alle dem som lot seg lokke sjøvegen til et bedre liv «over there».
Skomakeren ble ved sin lest slik at husmannsplassen i skogkanten, der han bodde, på folkemunne har navnet Skomakerstua.
I folketellinger og andre kilder kalles plassen dels Dybdalen,
dels Veseteie, navn som ikke er brukt i dagligtale. Hans Larsen
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Veggene
i kammerset
i tømmerstua
har fortsatt flak
av det gamle
papirtapetet.
Snu tapetet,
og du kan lese
historie...
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1 Et gammelt fotografi av husmannsplassen i Fenstad i Nes som på folkemunne er

benevnt som Skomakerstua. Stua viser hvordan en stor del av befolkningen i Nes
og andre deler av regionen bodde på 1800-tallet.

2 Besøk London – «Verdens største Stad» – før reisen over Atlanteren, anbefaler

«Anker-linien». Avisen er fra 1882 og ble brukt som underlag for det blå tapetet som
sannsynligvis ble satt opp kort etter.

3 Kammerset var først dekorert med rødblomstret papirtapet, trykket av F.H. Frølich
i Christiania.

bygde sannsynligvis opp den lille stua da han giftet seg midt i
1850-årene. Folketellingen i 1865 viser at han bodde på plassen sammen med kone og tre sønner. Tre år etter at kona døde i
1867, giftet han seg på nytt. I folketellingen i 1900 er han registrert sammen med den nye kona og en pleiedatter. I 1910 bodde
skomakeren der fortsatt, nå sammen med den eldste sønnen, også
han skomaker.
Skomakerstua ble bygd i den tida da husmannsvesenet vokste
mest på Romerike og var på sitt største. Stua viser hvordan en

stor del av befolkningen i Nes og andre deler av regionen bodde
på 1800-tallet. Den er ei enkel to-romsstue med kjøkken med
grue og et kammers.
HVA TAPETET FORTELLER
Kammerset i Skomakerstua har rester av to ulike tapeter.
Malerikonservator og rådgiver Jon Brænne har besøkt husmannsstuene på Veset. Om det rødblomstrede tapetet sier han: «To
farger i trykket. Mønsteret er i nyrokokko. Tapetet er trykket hos
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F.H. Frølich i Christiania. Tapetet ble trykket fra ca. 1865, og
var populært helt fram til etter århundreskiftet 1900. Dette var et
meget rimelig tapet i samtiden.»
Kammerset ble tydeligvis fornyet på 1880-tallet. Da kom det
blåblomstrede tapetet opp, med Almuevennen fra 1882 som underlag. Om denne blå sier tapeteksperten: «En farge i trykket.
Mønsteret er i nyrenessanse. Tapetet er trykket hos F.H. Frølich
i Christiania. Tapetet ble trykket fra ca. 1875, og var populært
fram til midten av 1890-åra. Dette var et meget rimelig tapet i
samtiden.»
Selv om F. H. Frølichs tapeter var billige, var kvaliteten
utvilsomt høy, ifølge Brænne. Han driver i dag rådgivning i
bygningsvern i sitt eget firma «Vel bevart!», er landets fremste
ekspert på tapethistorie og har blant annet skrevet teksten i Fortidsminneforeningens temahefte «Tapeter i Norge». Der viser han
til hvor populært det ble med mønstret tapet og hvordan papirtapetene gjorde det mulig for mange å skaffe seg det.
– Jeg er ganske sikker på at du neppe vil finne noe i litteraturen
om tapeter i husmannsstuer. Det er så lett å gå i «fattigdomsfella»
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og tro at alle i små hus ikke hadde råd til å ha det pent rundt seg,
svarer etnolog Jan Erik Horgen på spørsmål om hvor vanlig tapet
var i husmannsstuene.
– Jeg husker at flere av mine informanter til hovedoppgaven mintes
fra sin barndom at innervegger var kledd med aviser eller papp for å
tette for trekk, men ikke husket noe om vanlige tapeter. Jeg tenkte nok
at det hadde de ikke råd til – og så spurte jeg aldri om det.
Horgen skrev magisteravhandlingen «Bolighus – Nes, Romerike – 1860-1910» i 1976. I ettertid har han hentet flere erfaringer.
– Etter mange år i lokalhistoria er jeg blitt mer klar over ganske
store forskjeller også innen gruppene bønder og husmenn. Jeg
hadde nok spurt litt annerledes i dag, men nå er jo nesten alle som
vokste opp i husmannsstuer døde.
Da bildet av det blå tapetet fra husmannsstua i Nes ble publisert
på Facebook i desember, kom en kommentar som underbygger at
tapet i husmannsstuer ikke kan ha vært helt uvanlig.
Marit Agnethe Solli er fagkonsulent ved Follo Museum, og
hun kommenterte slik: «Tapet var nok vanlig i husmannsstuer
også. Akkurat dette tapetet finner vi på husmannsstua vår her på
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4 Veggene i ei gammel husmannsstue og

veggen på Facebook kan samarbeide om
å formidle historie.

5 Ukebladet Almuevennen fra 1882 ble brukt
som underlag og isolasjon.

6 På 1880-tallet ble veggene fornyet med
blåblomstret papirtapet, også denne
trykket av F.H. Frølich i Christiania.

7 Ingen spøk å få fnatt, altså skabb,
kan Almuevennen fortelle.

8 Annonse for sjøvegen fra Amsterdam til
Amerika med «Ny Emigrationslinie».
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Vesethaugen, den minste av de to husmannsstuene, før og etter istandsetting.
Skomakerstua ligger et steinkast unna.

Husmannsstuene på Veset
Skomakerstua og nabostua kan i dag oppleves som en stille idyll i skogen.
Samtidig forteller de historien om et slitsomt og jordnært liv.

8
museet. Synes det var et spennende sammentreff.»
TIL Å FÅ FNATT AV!
De blomstrede tapetene og avisskriften
på baksiden bidrar til et bilde av husmannen og hans samtid, om drømmer om det
forjettede land Amerika – og om det mer
jordnære.
En kort orientering om skabb slik leserne av Almuevennen fikk den fortalt,
kan avslutte tidsbildet. I overskriften står
i parentes «fnat», det danske navnet på
skabb. Skulle du bli skikkelig irritert og
utbryte «jeg tror jeg får fnatt!», så bruker
du et billedlig uttrykk som stammer fra
den ulidelige kløen som støvmidden
forårsaker.

Skomakerstua er ei av to husmannsstuer i
Fenstad i Nes på Romerike som blir istandsatt med støtte fra Norsk Kulturminnefond.
Den andre stua er Vesethaugen. Begge
stuene ligger på eiendommen Veset. De to
små tømmerhusene ligger et steinkast fra
hverandre på hver sin side av bekken, som i
sitt løp gjennom ravinedalen ender i Vorma.
De to stuenes fortrinn er at de ligger
nær hverandre, står på sine opprinnelige
plasser og at endringene i alt vesentlig er
forårsaket av tidens tann. Stuenes autentisitet gjør dem egnet til å forske i og formidle gammel byggeskikk og levemåte.
«FORFALLETS ESTETIKK»
Poetisk sagt hadde de to gamle tømmerstuene beholdt sin sjel der de sto slitne,
forlatte og til forfall i skogkanten. Fotokunstneren brukte begrepet «forfallets
estetikk». For oss eiere har utfordringen
ved istandsettingen vært å bevare sjelen
og stilen. Kulturminnefondets støtte har
vært viktig. Fortidsminneforeningen og
Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger, sistnevnte et prosjekt som
Fortidsminneforeningen var initiativtaker
til, har vært gode pådrivere og rådgivere.
Samlet har dette bidratt til at de gamle

stuene er satt i stand etter antikvariske
prinsipper og byggeteknisk framstår slik
de tidligere sto.
Husmannsstuene venter på en ny tid
og en ny bruk, uten strøm og vann, men
med sjel og byggestil intakt og med
ubesvarte spørsmål som utfordrer til å
være nysgjerrig og samle mer kunnskap.
Som eksemplet med tapetene.
SOLIDE I SIN ENKELHET
Husmannsstuene på Veset representerer to hustyper, ett-romshus og
«akershusisk stue» (to-romshus). De
enkle tømmerstuene fra siste halvdel
av 1800-tallet har opplevd og overlevd
å være både trangbodde og ubebodde,
majoriteten av tømmerstokker har
likevel holdt stand. Det gamle laftetømmeret var solid virke i både dimensjon og
kvalitet. Selv de slitte inngangsdørene
i hver av stuene hang med selv om de
små husene i rundt hundre år hadde
mange folk over terskelen. Vesethaugen,
ett-romshuset på 20 kvadrat, var ifølge
folketellingen i 1900 hjem for fem personer. Skomakerstua, selv etter sin tid
som husmannsstue, huset en barnerik
familie fram til 1960-tallet.
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