


De vakre, gamle eiketrærne var årsaken til at 
Jan Schüssler og Kjetil Strandabø falt for 
eiendommen i Vara kommune i Sverige. 

Huset i seg selv var slett ikke spennende.

Aldri lei 
av å redde 
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Kjøkkenet er innredet i en sjarmerende landlig stil. 
Antikke bondemøbler, som hjørneskapet, bordet og 
stolen fra 1700-tallet, skaper en fin atmosfære i det 
vesle rommet. Under vinduet er det bygget en sittebenk. 
Innredningen er basert på IKEA skrog, malt med 
linoljemaling. 
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Ballbogården

I vidt åpent åkerlandskap ligger hovedbygningen på 
Ballbogården som en gul sol. I horisonten skimtes hvite 
vindmøller. Man kan vanskelig forestille seg at denne 

eiendommen var overgrodd og huset rivingsklart for bare 
tre år siden.

- Det var rett og slett skikkelig ille. Det var hull i taket og 
tapetene hang i store flak på grunn av fuktighet men vi så 
muligheter, forteller Jan. 

De to restaureringsveteranene har flere titalls gamle hus 
på samvittigheten, så de vet godt hva de snakker om. (Vi 
har tidligere skrevet om et par av deres hus på Kongsvinger 
og Kulturhaven i Vestfold.) Helt siden tidlig på 1990-tallet 
har Jan og Kjetil brukt all ledig tid til å redde dødsdømte 
hus rundt omkring i Norge og i de senere årene også i vårt 
naboland Sverige.

- Jeg oppdaget Ballbogården på nettet, helt tilfeldig, noen 
få dager før vi skulle reise på ferie. Det var sommeren for 
tre år siden. Vi kastet oss i bilen og kjørte fra Kongsvinger 
til Vara, et sted vi aldri hadde hørt om før. Vi var ikke i tvil 
da vi så de flotte eiketrærne - dette stedet ville vi ha, sier Jan.

- Visningen var noen dager etter. Heldigvis var det få 
andre interessenter og ingen andre som la inn bud. De lot 
seg antageligvis skremme av hull i taket og husets tilsynela-
tende elendige forfatning. 

ET HUS I DÅRLIG STAND
De har brukt mange timer på å lete fram husets historie og 
har oppsøkt den lokale bygdeforeningen, bibliotek og 
kommune.

- Hovedhuset ble trolig oppført midt på 1750-tallet og er 
hva svenskene kaller en «parstuga». I Norge ville vi kalt 
dette en midtkammerbygning. Grunnflaten er ca. 100 m2. 
Bruket lå under Rylanda Säteri men ble selvstendig rundt 
1850. Huset ble bygget om i både 1934 og 1954. Det bodde 
folk på Ballbogården fram til 1999, etter det hadde huset 
stått forlatt, forteller Jan.

Hele fasaden var råteskadet og trappen ute var i svært 
dårlig stand. Det var slått plater i takene og både dører og 
vinduer var skiftet ut på 1950-tallet. Men de så raskt at 
tømmeret i det 250 år gamle huset var bra, selv om helhets-
inntrykket var «rønne». Da arbeidene startet fikk de seg 
allikevel noen overraskelser underveis. 

- Kjelleren og avløpet var en grusom affære. Det viste seg 
at avløpsrørene var helt tette av jord og vi måtte hakke opp 
hele kjelleren. Vi trodde rørene enkelt kunne spyles rene 
men alt måtte skiftes. Det ble en kostbar og omfattende 
jobb med mye graving, forklarer Kjetil.

I tillegg måtte rundt halvparten av takkonstruksjonen 
skiftes ut på grunn av råteskader. Også pipene måtte settes i 
stand. De ble murt på nytt fra andre etasje og opp over tak. 

ET FARGERIKT & LUNT HUS
Jan og Kjetil har innredet huset smakfullt og stilsikkert og 
er ikke redde for å velge tapet og farger der mange andre 
ville gått for hvitt og grått. De har lagt ned mange timer 
med vaskebøtte og malerkost selv, men har også fått god 
hjelp av håndverkere. Det blåmalte kjøkkenet har fått en 
koselig liten grue, med vedkomfyr. Innredningen er satt 
sammen av IKEA innredning med en solid eikebenkeplate, 
malt i en dempet blå nyanse med linoljemaling.  

- Vi bruker faktisk ofte IKEA innredninger i hus vi setter 
i stand. Skrogene er ganske solide og nå kjenner vi module-
ne godt så at vi kan få det som vi ønsker, forteller Jan. 
Under det antikke kjøkkenbordet har den franske bulldog-
gen Artie sin faste plass. De har trålet mange brukt-og 
antikkbutikker i området og gjort flere gode kjøp.

- Mureren lurte veldig da vi forklarte hvordan vi ville ha 
grua. Han mente det ville bli helt «texmex american style» 
med treverk i gruehetta. Vi har så langt det er mulig forsøkt 
å holde oss til det svenske men akkurat grua ville vi ha et 
norsk uttrykk på, sier Kjetil. 

Huset har flere rom med tidsriktige tapet fra Lim & 

En 1950-talls dør inn til spiskam-
meret er bevart.

Før: En vedfyrt vannpumpe til radi-
atorene opptok mye plass

Etter: En koselig grue murt opp i 
gammel stil med vedkomfyr.
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Handtryck. Unnatket er den blå hjørnestuen som er tapet-
sert med tapet fra Norsk Arv kolleksjonen; et vakkert tapet 
med fuglemotiv. Dette tapetet betyr mye for Jan og Kjetil da 
originalen befant seg i Holtane-bygningen, som opprinnelig 
lå utenfor Kragerø. Jan og Kjetil reddet det huset fra riving 
sent på 1990-tallet. 

I den blå stuen har de også fått satt inn en enkel men 
vakker kakkelovn. Ovnen er antikk, kjøpt i Göteborg.

Den grønne spisestuen har originalt tapet i taket, restau-
rert med nennsom hånd av en tapetmester. Innenfor ligger 
parets «portvinsstue»; et rom som innbyr til hyggelige 
lesestunder eller gode samtaler over et lite glass. Tunge 
møbler i engelsk stil og malerier som dekker mesteparten av 
veggflatene gjør at rommet oppfattes som en lun hule. 

I midten av huset ligger den store matsalen med utgang til 
hagen via en overbygget veranda, bygget delvis av gjen- 
bruksmaterialer. Et vellykket tilbygg Jan og Kjetil er veldig 
glade i. 

ERFARINGER FRA SVERIGE
- Det finnes mange kunnskapsrike folk og håndverkere her 
i Sverige. Utfordringen har vært å finne håndverkere med 
kompetanse i lokalmiljøet. De fleste ser nok ikke helt vitsen 
med å tilbakeføre og ta vare på det opprinnelige. Erfarne 

håndverkere med peiling på restaurering måtte vi til 
Göteborg for å finne, forteller Jan.
Å finne en tørmrer med erfaring i å reparere laftede hus ble 
en utfordring de ikke hadde regnet med. Men antall 
bygninsgvernbutikker med et godt utvalg varer er større i 
Sverige enn hjemme.
- Vi fant gamle dører til hele huset samt vinduer til veran-
datilbygget på bygningsvernbutikken Hus till Hus i 
Alingsås, som ligger i nærheten. Til resten av huset har vi 
bestilt nye tidsriktige vinduer fra Brålanda snickerifabrik. 
Innvendig har vi brukt linoljemaling, utvendig er huset 
malt med vanlig oljemaling i mørk oker, som vi også har på 
huset vårt i Holmestrand, forteller Jan.

Jan og Kjetil ble også veldig overrasket over håndverker-
nes arbeidstider. 

- De kom på jobb klokka syv om morgenen for så å reise 
hjem og spise frokost en og en halv time senere. En helt 
annen kultur enn hva vi er vant med, sier Kjetil.

- Feieren har mye makt i Sverige, vi opplever at det er 
strengere krav her enn hjemme. Da  «soteren» ga oss pålegg 
om å delvis mure opp begge pipene på nytt begynte jeg 
nesten å gråte. Det ble et statsbudsjett, sukker Jan. 

For i Sverige er skorsteinen bygget opp på en helt annen 
måte enn i Norge. Mens vi er vant med et pipeløp har 

Vakkert originalt tak i gangen. «Ny» antikk dør med overlys. Antikk dør med opprinnelig maling.

I den grønne stua står en norsk 
koksovn fra Drammens Jernstøberi.

Taket i den grønne stua har 
originalt tapet som er restaurert.

I den blå stua er det satt inn en 
antikk kakkelovn.
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Ballbogården

Den blå stua har et vakkert tapet med fuglemotiv, originalen befant seg i et av husene paret tidligere har restaurert sammen.

FØR:

Matsalen har grønt tapet fra Lim & Handtryck. 

Loftet er innredet med to soverom og loftsstue. Planen er å 
lage et bad i denne etasjen også.

Lekkert bad i sort, grått og hvitt. Et takvinddu gir godt lys.
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svenskene en kanal til hvert ildsted. Dette er også utfor-
drende når man skal fyre opp noe de selv har erfare da de 
skulle tenne opp i den nymurte kjøkkenpeisen.

- Først må vi tenne en liten brikett som vi legger i spjeldet 
slik at luften i kanalen blir varm. Da først blir det god trekk 
og vi kan fyre opp i peisen. Glemmer vi det slår røyken inn 
og sotlegger hele kjøkkenet, forklarer Kjetil.

FRA HÅPLØST TIL FANTASTISK
For tre år siden var hagen bare kratt, ugras og store trær 
bøyde seg over taket på «stugan. Kjetil og Jan leide inn et 
anleggsfirma til å hugge ned trær, grave opp stubber og 
fylle på jord. De passet på å koordinere hagearbeidene med 
drenering og arbeidene med kjeller og avløp.

Det gamle hønsehuset står fremdeles i hagen, nå akkom-
pagnert av en liten «luksussone» med boblebad. Det samme 
gjør vognskjulet som ligger like ved branndammen. Planen 
er å innrede vognskjulet til gjestehus. 

- Hagen har opprinnelig vært større og mer parklignende 
med singelganger og andre elementer. Vi fant raskt ut at 
dersom vi skulle kunne nyte dette stedet måtte vi legge oss 
på en enklere linje enn det opprinnelige hageanlegget. Vi 
har tatt vare på de elementene som er; et plantet lysthus, 

steinmur, hekk og dam blant annet, forteller Kjetil. Utenfor 
kjøkkeninngangen har de laget plass til en platting hvor 
sommerens middager kan nytes i skyggen av de høye 
løvtrærne. 

Prosjektet ble både mer omfattende og kostbart enn 
planlagt men nå har Ballbogården fått tilbake sin verdighet. 
Fra å være et forsømt hus med hull i taket og husmorvindu-
er har det blitt et flott landsted hvor paret kan finne roen i 
en travel hverdag.

Om Jan og Kjetil finner seg et nytt prosjekt med tid og 
stunder skulle ikke forundre oss. De to ser ut til å ha felles 
et livskall - å redde gamle hus fra riving og forfall, gang på 
gang!

Den intime «portvinsstuen» innbyr til hyggelige samtaler og lange kvelder. Malerier og fotografier på veggene og en miks av 
gamle møbler i ulike stilarter gir et lunt inntrykk.

Kari-Marte & Tor Harald Frøyset er grunnleggere av magasinet 
Norske Hjem, som ble etablert i 2009. De bor og arbeider på 
Skaltorp gamle skole og klokkergård i Eidsberg i Østfold. 



                                       33

Ballbogården

Tips fra Jan & Kjetil

Jan og Kjetil har fått bygget en flott veranda med utgangspunkt i gamle vinduer og 
stolpene i sveitserstil. Også denne har gammel tegl på taket, som resten av huset.

Verandaen er et hyggelig ekstra opp-
holdsrom i sommerhalvåret.

Det gamle hønsehuset er omgjort til 
spa-avdeling med boblebad.

Gamle steingjerder er 
et stemningsskapende 
innslag i hagen.

1. Bruk god tid til å kartlegge og bli kjent med huset. Ta masse bilder.
 
2. Den opprinnelige løsningen og materialene fra byggeåret er alltid best, 
og kan ikke erstattes med kopier med mindre dette er strengt tatt nød-
vendig grunnet råte e.l.
 
3. Det meste kan reddes hvis man vil - etter mer enn 25 år med byg-
ningsvern har vi fremdeles ikke støtt på et hus som ikke kunne reddes.
 
4. Bruk «eventyrbriller» og la drømmer og fantasien få fritt utløp, men la 
alltid huset og husets opprinnelige arkitektur og interiør spille hovedrol-
len.
 
5. Du må være forberedt på overraskelser som vil koste mer tid og pen-
ger enn planlagt, men husk at Rom ble ikke bygget på en dag.
 
6. Det er lurt å ta et og et rom av gangen, og å fullføre det du begyn-
ner på, slik at deler av huset er helt ferdig allerede tidlig i prosessen. 
Dette gjør at man både beholder oversikten og unngår kaos, men også 
at du faktisk kan begynne å nyte deler av huset allerede tidlig i bygge-         
prosessen.


