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Spisestuen. Brystpanel i mørk eik og over den en brokade-tapet over med et imponerende lysspill i når
lampettene er tent. Ni rundt bordet var vanlig her. Fru Torlaug Schjøiberg har fått arkitekturvernpris for sin
bevaring av interiør og eksteriør.
BODØ: Like etter århundreskiftet var områdene rett nord for
Snippen langt på landet. Det lå et gårdsbruk ned mot sjøen, og
på jordene ovenfor så Ragnar Schjøiberg seg ut en tomt til
nytt bolighus. 11914 sto «Breidablikk» ferdig.
JØRGEN MATHISEN OG
ALF-ROBERT SOMMERBAKK
(FOTO)
Fire stuer og havestue, fem sove
rom oppe pluss to pikeværelser,
det var dimensjoner over villa-be
byggelsen den gang. I hvert fall
når det var en av det daværende
Bodøs fremste borgere som byg
de. Ragnar Schjølberg bygde opp
hele fiskeindustrien på Lang
stranda, og hadde også en rekke
andre virksomheter som tilsam
men ga et solid fundament for å
bygge seg en sømmelig villa.
Sti I rent
«Breidablikk» eller Schjølberg
huset som det kalles av folk flest i
dag, ligger på en temmelig mange
dekar stor tomt som grenser både
til Hernesveien og Reinslettveien.
Da det ble bygget eksisterte bare
Hernesveien, og det var ingen
nære naboer.
Huset er et typisk resultat av sin
tid, både utvendig og innvendig.
Det helt spesielle er at de store
stuene i første etasje er beholdt
med sin opprinnelige form og sitt
originale utseende helt til i dag.
Det er sjelden å se stilen fra like
etter århundreskiftet så überørt,
80 år etter.
Premie
Fru Torlaug Schjølberg er 93 år og
enke etter Eiler Schjølberg. Rag
nar Schjølberg var altså hennes
svigerfar.
Siden 1930 har hun bestyrt huset,
og hele tiden vært svært opptatt
av å bevare dets indre og ytre
egenart. Det fikk hun fin påskjøn
nelse for i 1991, da Foreningen til
Norske
Fortidsminnesmerkers
Bevaring og Bodø kommune ga
henne arkitekturvernprisen.
Forretninger
Med slike stuer, to pikeværelser
og med tanke på tiden da huset

hadde sin storhetstid kan man ane
suset av fordums storhet og fine
selskaper. Men fru Torlaug
Schjøiberg tar i fra hverandre
drømmen:
- Vi hadde ikke noe svært sel
skapsliv i dette store huset, seiv
om det kanskje kan se slik ut, for
teller 93-årige Torlaug Schjøiberg.
Hun styrer fremdeles huset med
nennsom hånd. Riktignok med en
del hjelp og med annen etasje ut
leid som selvstendig leilighet.
- Det var mer et forretnings-hus,
vil jeg kalle det, i tillegg til å være
familiens hjem. Både min mann
og min svigerfar tok ofte leveran
dører, fiskere og andre forret
ningsforbindelser hjem for samta
ler og bevertning, men stor selska
pelighet var det ikke, forteller
hun.

net en stor lysekrone falt ned og
ble ødelagt. Den er senere erstat
tet med en maken.
Flere av lysekronene er forres
ten svært spesielle, blant annet en
i smijern som er et praktstykke.
Etter krigen ble det mye liv i hu
set. Det var stor husnød i Bodø,
og kommunen fikk bruke over
halvparten av huset til midlertidig
husvære for folk som hadde mis
tet alt sitt under bombingen. Det
tok flere år før familien igjen kun
ne bruke hele første etasje.
Nå er annen etasje ominnredet
til selvstendig leilighet, som leies
ut. Fru Schjølberg bruker seiv
hele første etasje, har gjort om en
av stuene til soverom, og tidligere
ble en del av anretningen tatt til
bad. Bortsett fra dette er første
etasje stort sett uendret.

Påbygg
Det spesielle ved «Schjølberg-hu
set» er de to påbyggene i hver sin
retning. Den karakteristiske ha
vestuen er bygget samtidig med
hovedhuset, som en utstikker fra
en av stuene. Gjennom brede
glassdører kan man sommerstid
spasere ut i den sju meter avlange
havestuen som avsluttes i en
glassinnbygget åttekantet tårnlig
nende bygningsdel.
I den andre retningen har hoved
huset en enda lengre uthusbyg
ning, som kom etter første ver
denskrig. Her var det foruten
vognskjul og senere garasje også
plass til litt husdyr. Bygningen har
et særskilt tårn som på storgårde
ne sørpå, der tjenestefolket ble
ringt inn til mat.
Omkiftelig historie
«Breidablikk» lå ennå ved ui
bruddet av annen verdenskrig så
langt «på landet» at bygningen
ble spart for krigsødeleggelser.
Men under bombingen i 1940 var
det så sterke rystelser at blant an

, salongen. Daglig-møblene i denne dagligstuer med et visst biblioteks-preg har Torlaug Schjolberg fått
trukket om to ganger i sin tid i huset, hun kom dit som ung husfrue i 1930.
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Anstendig størrelse. Fire stuer og havestue, Hekken og anretning nede. fem soverom pluss to pikeværelser oppe - det var d,mens,oner over vma-oeoygye.se,,
starten av dette århundret. I hvert fali når det var en av det daværende Bodøs fremste borgere som bygde.
Kåringen gjelder privathus in
nen for Bodøs kommunegrenser.
BRANNRUIN BLE PRAKTHUS
Det er fullt lovlig å stemme på eget
BODØ: - Det var heft forferdelig é begynne pd igjen. Men
hus. Forslagsstillerens navn blir ikke
nå synes vi det er blitt et veldig flott hus.
offentliggjort.
av huset, sier Nita. Huset er
GEIR ARE JENSEN
Forslagene må sendes Nord
bordkledt med grovt tømmet,
landsposten v kulturredaksjonen,
Nita Mathisen (62) er sammen og deler vil også bli kledt med
8002 Bodø, så snart som mulig, og se
med Thomas (65) igang med å naturstein. Innvendig har fa
nest ved utgangen av mai måned.
brolegge oppkjørselen til gara
milien valgt samme inndeling
Kåringen av det vakreste huset vil
sjen når Np kommer på besøk. av rom som før, men alt er lagt
skje i løpet av juni måned.
De flyttet inn i huset til jul. Nå opp til bruk av rullestol.
Send inn et lite brev med sitt
gjenstår finpussen rundt. To
- Vi blir jo ikke yngre med
forslag. Skriv adresse og hvem som
ganger har huset deres brent årene, sier Nita - men etter
eier huset. Send gjerne foto og en
ned. Som ved forrige gjenbyg
BODØS
brusteinleggingen å dømme
kort begrunnelse, men dette er ikke
ging, er det arkitekt Odd Aan
langt unna rullestol-form.
nødvendig.
sesen som også denne gangen
Eieren/beboeren av huset som
Finpuss. Sammen med bar
har utformet boligen. - Vi er
VAKRCTI blir kåret til Bodøs vakreste vil bli
nebarnet Jan Ståle er Tho
veldig fornøyd. Denne gangen
tildelt en flott premie fra Nordlands
mas og Nita Mathisen i gang
har vi valgt flatt tak, men som
posten. Blant alle som sender inn
med siste finpuss rundt prakt
«plaster på såret» har vi fått la
HUS
forslag, vil det bli trukket ut et gave
huset i Hyttebakken.
get et skrått utspring i et hjøne
kort på kroner 2000 i byggevarer.
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