Gudmundsenbua
– total oppussing
Mer og mer forfallen sto den der: Gudmundsenbua. Jeg tok noen bilder
av den i 2010, en stund etter at jeg ble med i vellet. Jeg snek meg også inn
med kameraet, blant mye gammelt rask som lå lagret der.
Av Knut Førsund (tekst og bilder)
Da det endelig ble bestemt at bygget skulle restaureres syntes jeg at det var viktig å
ta vare på hele prosessen – på samme måte som jeg også hadde gjort for Jens Evensen
med eiendommene Arnestadveien 1 og 2.
Men med Gudmundsenbua var det også viktig å dokumentere tilstanden før og
mens rivingen foregikk. Jeg tenkte at noen innenfor vernemyndighetene kanskje ville
komme til å kritisere manglende bruk av eksisterende materialer. For jeg så jo at
veldig mye ikke ville kunne brukes om igjen! Det var råte og brekkasje mange steder.
Og bygget skulle jo ikke bare bygges opp, det skulle også kunne brukes videre, med
de krav som stilles til blant annet arbeidsmiljøet i dag. Å bygge verkstedet opp igjen
som en «tro» kopi var derfor ingen aktuell sak.

FORFALL: Gudmundsenbua var i sterkt forfall da dette bildet ble tatt i 2010.
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Befaring og fotografering
30. mai 2016 var det befaring, hvor både politikere, historielaget og folk med kulturhistoriske interesser fikk se hvordan det sto til med bygningen. Samme kveld startet
jeg fotograferingen, både inne og ute. Nærbilder og oversiktsbilder. Kontakten med
Dag Juell Pettersen og Jørgen Braathen, eieren av bua og driveren av Vollen Slipp,
gjorde at jeg ble holdt løpende oppdatert når noe skjedde, så da var det å stikke
nedom og fyre løs med kameraet. Følge med og dokumentere forandringene.
Takstein, panel, bjelker, dører og vinduer ble tatt ned, bit for bit. Jeg har null peiling
på restaurering, men jeg var i det minste rimelig sikker på at vinduene ville gå rett på
fyllinga. Men neida, det var visstnok veldig fine glass i dem, så de skulle bevares og
restaureres. Bevare meg vel, tenkte jeg…

Demontert til sankthans
10. juni 2016 hadde taksteinen og de første trematerialene kommet, og to containere
til kast av skrot var på plass. 13. juni var folk i gang med å plukke ned takstein og det
meste av gulvet inne var fjernet. 23. juni var «kontoret» til Gudmundsen tatt ut og
hele bygget for øvrig var demontert – dette hadde gått fort!
I slutten av måneden fikk de utfordringer med et gammel bekkeløp under huset – det

LAGERROT: Mye gammelt rask lå lagret inne i bua.
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DEPONI: Det var heller ikke spesielt ryddig utenfor.

OPPLØSNING: Det var råte og brekkasje mange
steder.

RIBBET: Til slutt var det ikke mye som sto igjen av
den gamle bua.
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ble ekstra graving og nedlegging av
rør. En måned senere ble det støpt gulv
og i begynnelsen av august kunne de
støpe veggene i bakkant av bygget. 19.
august var de i gang med reisverket, og
historielagets leder Harald Bøckman
prøvde seg som vindusrenovatør. En
måned senere var snekkerne fra Bærum
Håndverkersenter i full gang med taket.

EGET ROM: «Kontoret» til Gudmundsen ble tatt
ut til sankthans.
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DEMONTERING: Takstein, panel, bjelker, dører og vinduer ble tatt ned, bit for bit.

PÅ STØ GRUNN: Gulvet ble støpt i juli.

NYE MATERIALER: Reisverk og vegger var på vei
opp i august.

HJØRNE: «Nye» Gudmundsenbua er full av profesjonelle håndverksdetaljer.
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Midt i november var halve bygget utvendig panelt og rødmalt, og tidlig i desember
var dør- og vinduskarmer på plass. Og da kalenderen viste 10. februar 2017 var også
de gamle vinduene på plass.

Som for 120 år siden
En drøy måned senere fotograferte jeg to glade menn som poserte på utsiden av
Gudmundsens verksted – omtrent som Christensen og Gudmundsen gjorde det sånn
cirka 120 år tidligere.
6. april 2017: Gamle Gudmundsenbua er restaurert og blir innviet med ordfører, servering og full musikk!
Artikkelforfatteren er fotograf, fotobokforfatter og redaktør. Han flyttet til Vollen i 1994, bor i
Øgårdsveien og er leder for Vollen vel.

HÅNDSREKNING:
Vollen historielags
leder Harald Bøckman prøvde seg som
vindusrenovatør.

TRYGT TAK: Snekkerne fra Bærum Håndverkersenter gjorde en solid jobb.
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SOLID: Gudmundsenbua skal stå lenge slik bygningen er oppført nå.
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NESTEN FERDIG: Taket er ferdig og taksteinene ble lagt på plass.

NYGAMMELT: «Nye» Gudmundsenbua sto klar i april 2017

Vollen historielags årbok 2017

153

