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Hvis du tror at ferdighus er et nymo-

derne begrep, tar du skammelig feil. I

1884 ble Strømmen Trævarefabrik

etablert. Fabrikken startet med treva-

rer, men kom raskt i gang med ferdig-

husproduksjon. De såkalte Strøm-

menhusene ble eksportert til alle ver-

densdeler og på det meste hadde

Strømmen Trævarefabrik 360 ansatte.

På Trevar`n møter Byggeindustrien

Steinar Bunæs, en kjent mann i byg-

genæringen med fartstid både i Skan-

ska og Bygg Reis Deg/Byggtjeneste.

Nå brenner han for å ta vare på og for-

midle lokalhistorie. Historien om

Strømmen Trævarefabrik og den gam-

le ferdighusproduksjonen som nå nes-

ten har gått i glemmeboken, vil han få

fram i lyset og bevare.

Kjært forsamlingslokale
– Trærvar`n ble satt opp som et vel-

ferdsbygg for arbeiderne ved trevare-

fabrikken i 1895. I arbeidstiden ble

det brukt som spiselokale, men det var

også et populært forsamlingslokale,

forteller Bunæs. Huset er av samme

modell som ferdighusfabrikken pro-

duserte i sin glansdager.

I 1919 brant fabrikklokalene til

Strømmen Trævarefabrik ned og

ferdighusproduksjonen kom seg al-

dri på bena igjen. Bedriften gikk

konkurs i 1929 og veldferdsbygget

ble overtatt av Strømmen sanitets-

forening i 1933 før kommunen ble

eier i 1983. Bygget var i en årrekke

oppholdssted for den lokale skiklub-

ben, men en rekke lokale foreninger

har også benyttet lokalet fram til

2005. Da hadde forfall i gulv og

fundamenter gjort seg gjeldende slik

at det ikke lenger kunne brukes ak-

tivt som forsamlingslokale.

Tiden gikk uten at kommunen vis-

ste hva man skulle foreta seg i bygget

og de tre foreningen Lions Club

Strømmen, Strømmen og Skjetten Sa-

nitetsforening og Strømmen og Lille-

strøm Skiklubb tok i 2008 initiativ

overfor kommunen for å finne en mo-

dell for restaurering av bygget. 

Ildsjeler i arbeid
– I april 2009 arrangerte vi et dannel-

sesmøte for Trevar`ns Venner med ut-

gangspunkt i de tre organisasjonene.

Over 100 strømlinger møtte og 50 ild-

sjeler meldte seg til dugnadsarbeid,

forteller Bunæs.

Hver tirsdag har en dugnadsgjeng

på ca 20 personer traktert hammer og

sag i Trevar`n for å sette bygget i

stand for at det igjen skal stå til tje-

neste for organisasjonslivet i lokalom-

rådet.

Bunæs forteller at tidens tann had-

de gjort seg gjeldende i bygget da res-

taureringsarbeidet startet. Lista for ut-

førte og planlagte tiltak er lang, her er

det snakk om en totalrestaurering inn-

vendig.

– Vi avdekket en del råteskader i

gulv og vegger i hovedsalen. I til-

legg var konstruksjonen mellom stor

og liten sal svak, derfor var det nød-

vendig å sette opp en stålramme

som forsterkning, sier Bunæs. Også

bærebjelken i hovedsalen måtte for-

sterkes.

– Langveggene sto 5-7 centimeter

ute av lodd på toppen, de har vi rettet

opp, sier Bunæs.

Trevarn`s Venner har tett kontakt

med Riksantikvaren og Fortidsminne-

foreningen i prosjektet. 

På Strømmen i Akershus står rester av en stolt, norsk ferdighushistorie. Det tradisjonsrike bygget
Trevar`n som i sin tid var velferdsbygg for Strømmen Trævarefabrik. Lokale ildsjeler er i full gang 
med restaurering av ferdighuset fra 1895 som igjen skal bli et samlingssted for lokalmiljøet.

Bevarer norsk
ferdighushistorie

2012. Trevarn`n anno 2012. Bygget har fått et strøk maling på deler av
fasaden og nytt tak over hovedsalen (høyre del av bygget). Fortsatt
gjenstår en del arbeider utendørs. 

RIVING. Himlingen rives og sagflis fra 1895 raser ned. 
Foto: Steinar Bunæs
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– Vi ønsker å gjenbruke gamle ma-

terialer i den grad vi kan. Men bygget

skal også ha en funksjon som forsam-

lingslokale og det vil bli installert et

moderne kjøkken. Det gamle tregul-

vet ofres til fordel for en parkett som

må tåle aktiv bruk, opplyser han. Tre-

var`ns Venner har inngått en avtale

med Skedsmo kommune om å drifte

bygget i 20 år.

Tradisjoner føres videre
En morsom kuriositet er at en opp-

gangssag som er satt opp etter gamle

prinsipper i Sagelva rett i nærheten

har levert en god del av materialene

som brukes i restaureringen. Gamle

tradisjoner føres videre.

Sjelen til det gamle ferdighuset

skal bevares og Trevarn`s Venner

kommer til å bruke en del av bygget til

å vise fram både huset, ferdigshuspro-

duksjonen og Strømmen Trevarefa-

briks historie. 

– Vi har nå kommet så langt at vi

føler vi har god oversikt. Vi har et håp

om at vi kan bli ferdige med de inn-

vendige arbeidene til høsten, slik at

bygget igjen kan brukes. Men da vil

det fortsatt gjenstå en del utvendige

arbeider, sier Bunæs. Blant annet skal

dragehoder som huset opprinnelig var

utstyrt med tilbake på plass. Gamle

tegninger er tatt fram og entusiastene

på Strømmen skal selv skjære ut dra-

gehodene.

Engasjerer i lokalmiljøet
Bunæs anslår at regningen på restau-

reringsarbeidet totalt vil komme på

mellom 2 og 3 millioner kroner. Pro-

sjektet finansieres gjennom lokale

sponsorer, både organisasjoner og pri-

vat næringsliv. I tillegg har overskud-

det av et bokprosjekt ført i pennen av

Bunæs, gått uavkortet til restaure-

ringsarbeidet.

– Dette prosjektet er et dugnadsar-

beid i ordets rette betydning som bi-

drar til at Trevar`n bevares som for-

tidsminne av kultur- og bygningshis-

torisk verdi. Bygget representerer

unik industrihistorie. Samtidig får lo-

kalmiljøet tilbake et dypt savnet

klubb-, møte- og festlokale, sier Bu-

næs.
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Masterboard er en sementbasert kalsiumsilikatplate. Den er
velegnet som en fukt- og dimensjonsstabil underlags plate for
fliser, vinyl, maling på vegger i våtrom og som brannsikkert
(K1-A) underlag for varmeenheten i lavtbyggende varmegulv.
Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) 52.200 punkt 412, sitat:
«Kalsiumsilikatplater tåler høy fuktighet uten å bli brutt ned,
men man må ha membran på utsiden ved bruk i våtsoner i
våtrom. Platene egner seg som underlag på vegger, også
under keramiske fliser». 

Masterboard
• 8 og 12 mm plate til vegg, som underlag for keramiske 

fliser til våtrom. NBI teknisk godkjenning 2106.
• 6 mm underlagsplate for lavtbyggende varmekabelgulv. 

Godkjent P- og E-tilsynet.
• Distribueres gjennom byggevareforhandlere 

og elektrogrossister.
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Strømmenhusene har 
satt spor i verden
Ferdighusproduksjonen ved Strømmen Trævarefabrik var storproduksjon

fram til 1919 da fabrikken brant ned. Ferdighusene ble først montert opp på

fabrikksområdet før de ble tatt fra hverandre og sendt av gårde dit de skulle.

Mye av produksjonen gikk til utenlandseksport. Med på lasset var som regel

et par snekkere fra fabrikken og husene ble levert med detaljerte tegninger og

50 sider på engelsk med anvisning for hvordan husene skulle settes opp.

Også i historisk perspektiv har Strømmenhusene satt spor. Blant annet ble

husene til Carsten Egeberg Borchgrevinks ekspedisjon i Antarktis levert av

Strømmen Trevare. Ekspedisjonen var den første som overvintreti Antarktis

og kunnskapen ekspedisjonen opparbeidet seg skulle senere bidra til at Roald

Amundsen klarte å erobre Sydpolen. Husene er nå fredet på høyeste interna-

sjonale nivå. Også representasjonsbygningen til Island som i 1986 huset mø-

tet mellom Gorbatsjov og Reagan og innledet slutten på den kalde krigen er

et Strømmenhus. I Norge leverte fabrikken også en rekke stasjonsbygg til

NSB og flere kirkebygg både i Norge og i utlandet.

Steinar Bunæs.


