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Feda er en bygd
og et tettsted i
Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Restaurerte

feriebolig på
bestemorens tomt

Inger har vært aktiv
i Birkenes Bygdemuseum i
over 20 år og fikk muligheten
til å restaurere sin egen
feriebolig.

SØPPELSKATTER: Inger klarte til sin store glede å redde to kurver av perfekt type til oppvask, de dukket opp i svigermors hus og skulle kastes. Den

hvite Sarpsborg magasinkomfyren fra 1940-årene fant Inger på en miljøstasjon. Den har stått hjemme i kjelleren i 15 år, til ergrelse for ektemannen.
hyttemagasinet.no
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FARGE BINDER
SAMMEN: Slett-

GJENSKAPT: I det ene soverommet stod det et skap med

DRONNINGROMMET: Gulvene på de to soverommene har
fått beholde gamle planker. Men i vegg og tak er det nye
materialer. Foreløpig står en amerikansk dobbeltseng fra
1918 her, den har tilhørt oldeforeldrene til arkitekt Skjeldsøy.

KONTURER: Her har det stått en seng før også, og det er

INSTRUMENTER: Trøorgelet kommer fra farsgården på
Øvre Birkeland. Toraderen som står i hjørnet, spiller Inger
på når hun er alene. Brudeparet er Kitty og Gunnar.

utskåren skapdør, og på sidene var det spor etter to
skapsenger. Sengene er laget nye og skapet er restaurert
av Alf Rune Vrålstad i Konsmo.

panelet er nytt
og malt i samme
blå farge som
det originale
panelet. 50-talls
respatexbord
fikk Inger for
noen år siden.

TO HUS I ETT: Våningshu-

set er bygget sammen
med uthuset. Det var
vanlig på Lista. Kyrne stod
og spiste rett mot veggen
som var felles med innehuset, så den
var forholdsvis råtten. Fjøs genererer
fukt. Bildet er fra 1971.
Foto: Privat

BYGGE OPP IGJEN: Laftekassen begyn-

ner å ta form på Ingers tomt. Det lille,
hvite Fedahuset i bakgrunnen, noe til
høyre for midten, er barndomshjemmet til Ingers mamma. På andre siden
av det renner Fedaelva.
Foto: Inger Birkeland Slågedal
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TEKST OG FOTO: Eva Kylland

Før Inger var et år gammel, opplevde hun sin
første sommer på mammas hjemsted ved
bredden av Fedaelva. Alle barndommens
somre lekte den lille jenta blant epletrærne,
sov i gamlehuset eller i familieteltet og
sprang til elva for enda en dukkert.
I dag har hun overtatt et praktisk innredet
hus, med vannbåren varme i gulvet og
moderne fasiliteter, fylt av personlig arvegods.
hyttemagasinet.no

malt rundt den, dermed kan vi ane konturene. Skuvsengen kommer fra barndomshjemmet til Ingers mamma.
hyttemagasinet.no
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INNBO ER KOMMET HJEM: Både familien

som eide stedet, og folk fra bygda har
kommet til Inger med gjenstander, som
de tillot seg å redde ut av huset, da det
stod og forfalt. Ingen trodde Elvegård
kunne reddes. Etter hvert har det kommet mye originalt innbo tilbake.
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ØKOLOGISK: Inger er en ildsjel innen økologisk landbruk og arbeider som daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Agder. Hun serverer ost fra

Tjamsland Ysteri i Birkenes, med frisk salat og rundstykker til.

– Å eie en restaurert feriebolig der mamma
vokste opp, gir meg en intens glede, sier
Inger Birkeland Slågedal. I utgangspunktet
hadde hun ikke noe forhold til akkurat dette
huset, men derimot til tomta!
Det var nemlig bestemoren som i 1947
kjøpte den. Og der har slektninger tilbragt tid
på sommeren så lenge Inger kan huske.
Drømmen om å bygge et hus på tomten
har også gått i arv, og for Inger ble det til en
drøm om å restaurere: Ikke så rart ettersom
hun har vært aktiv i styret til Birkenes Bygdemuseum i over 20 år.
I 2013 ble tomten hennes. Jakten på et hus
startet, og etter to år dukket det opp et tømret skipperhus av typen midtgangshus fra
begynnelsen av 1800-tallet. Det stod på Lista.
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Eieren hadde overtatt stedet etter foreldrene
sine og ønsket å bygge på tomten. Merker på
tømmerstokkene tyder på at huset var flyttet
minst én gang før.
Ved første blikk på det skrale huset ble selv
Inger skeptisk. «Dette orker jeg ikke,» tenkte
hun. For det vakre og sjarmerende ved bygningen var grundig gjemt: En gang midt på
80-tallet ble fylkeskonservatoren oppmerksom på huset og ville finne ut om det var
verneverdig.
Eierne ble redde for restriksjoner og for
hva det kunne koste. I løpet av noen uker
fjernet de alle gamle vinduer og satte inn
såkalte husmorvinduer. Øverste rekke med
vinduer ble blendet. De verdifulle blyinnfattede vinduene ble borte for alltid. I dag er det

blitt til vinduer som er kopier av de gamle,
utført av André Rose, som også har laget
gammeldagse varevinduer.
På befaringen, under huntonittplater og
papp, fikk Inger se flott tømmer, særegne
detaljer og en utskåret skapdør. Det var nok,
hun ble overbevist.
Inger ledet selv prosjektet, noe som innebar å administrere, inkludert tidkrevende
papirarbeid. Blant annet måtte hun søke
både kommuner og fylke om rivnings- og
byggetillatelse. Det er noe mer krevende for
et verneverdig hus. Så måtte hun søke om
unntak fra nye bygningsbestemmelser.
Byggmester Henning Lobben gjennomførte flyttingen i 2016 og arkitekt Jan Gunnar
Skjeldsøy laget byggetegninger.
hyttemagasinet.no
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GAMMELT, NYTT OG LUFT: Opprinnelige laftestok-

ker danner tre kvart vegg mellom gang og soverom. Gulvet i gangen er ny furuplank.

Resultatet blir ofte
best når jeg tillater
meg å være i prosess
over noe lengre tid.

INGER LAGET HYLLE: Den gamle døren hadde Inger samlet på, og André Rose restaurerte

den. Han selv hadde tatt vare på denne vedkomfyren, som Inger fikk kjøpe. Hyllene er gjenbruk fra en liten gårdsbutikk hjemme, Inger har omskapt dem ved hjelp av utskårne kanter
- etter idé fra et museum.

De tok vare på alt brukbart av bygningen,
og alt nytt er i størst mulig grad kopier av
gammelt.
– Huset er ikke fredet. Det er ingen fasit for
valg av stilperiode. Tømmeret er fra slutten
av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Så
har stilen utviklet seg med menneskene. På
kjøkkenet var det innredning fra 1950-årene.
I den ene stuen har jeg fjernet fire lag tapet,
og det ytterste var fra 1980-årene, forklarer
Inger.
De tre hadde flest diskusjoner om badet:
Jan Gunnar foreslo et moderne anneks plassert bak huset, der det er mest privat. Dusjen
skulle ha minst én glassvegg. Inger ville ha
utedo. Mens slekt og bygdefolk mente hun
måtte ha do inne. Det endte med dusj og
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teknisk rom i vedskjulet, og gang og toalett i
spiskammerset. Disse rommene ligger bakerst i huset. Valget hadde både å gjøre med
økonomi og krav til komfort.
– Jeg har erfart at det er lurt å vente litt
med å ta endelige avgjørelser, da dukker det
gjerne opp nye idéer, eller jeg blir overbevist
om at noe er en virkelig god løsning. Resultatet blir ofte best når jeg tillater meg å være i
prosess over noe lengre tid.
Romløsningen er den opprinnelige. I et
midtgangshus kommer vi inn i en gang, og
der er en stue på hver side av den, med
kjøkken på midten. Loftstrappen ender i et
gangrom med pipe, og det er ett soverom på
hver side.
– Jeg valgte bort overskap på kjøkkenet,

FLYTTET FØR:

Gammel merking
der de har brukt
tallene fra en til ti.

MAMMAS DUKKEVOGN: Inger

husker da hun selv var så lita
at vognen virket veldig høy.

Foto: Inger Birkeland Slågedal

blant annet for å vise fram det som var
bevart av tømmer og original perlestaffpanel.
På alle gulvene i første etasje er det lagt ny
furuplank i tre ulike bredder, den er smurt
inn med linolje, i den minste stuen er den
malt brun.
Når hun er på Feda, møter Inger både
venner fra barndommen og besøker slektninger.
– Jeg ønsker å ha ferieboligen som et sted
for storfamilien. Det er moro å ha satt opp
huset på et sted der jeg har røtter. Og det
knytter meg nærmere til den delen av slekten.
Hun er et menneske som liker «å gjøre»,
men har et dypt ønske om at dette også skal
bli et sted hun kan «være».
hyttemagasinet.no

