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Et hus å vise fram. Hansen-huset i Harald Langhelles vei ble bygget i 1894. Det rare med huset er at det forfaller ikke. Både ytre bordkledning og vinduer er de samme som ble satt
på plass for 99 år siden.
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Hansen-huset i Harald
Langhelles vei er det eld
ste huset i hele postnum
merdistrikt 8003. Neste år
er det 100 år siden huset
ble bygget. Både ytre
bordkledning og vinduer
er originale, uten antyd
ning til råte eller forfall.
BJØRN RYDMARK
Med sine snirklete utskjæringer,
karnapper og utbygg, står Han
sen-huset som et minnesmerke
over fordums byggeskikk og gam
mel Bodø-historie
Da huset ble bygget i 1894 lå det
ensomt til, langt ute på landsbyg
da. Nærmeste nabo var Løkkegår
den på Hernes - et par kilometer

unna.
De fleste som har tatt en rusletur
forbi huset har ganske sikkert
tenkt med seg seiv: - Skal tro om
det er like staselig innvendig.
Nordlandsposten kan i dag lette
litt på sløret, og avsløre at det er
det.
Ikke IKEA-standard
Alfred Hansen har bodd i huset
siden familien kjøpte eiendom
men fra kommunen i 1932. Han
var da 12 år gammel.
Han tar imot oss på yttertrappa.
Fra en trang yttergang er vi rett
inne på kjøkkenet.
Det første som slår en besøkende
er takhøyden. 2,75 fra gulv til
taklist er hvertfall ikke standard i
dag. Høyden gir følelse av luft,
armslag.
Bestestua.
Den runde eta
sjeovnen har
stått i huset
siden bygging
en. Vedkorga
er laget av flot
tøren til en tyk
mine fra første
verdenskrig,
opplyser Alfred
HanSen

Som det var på den tiden, er
kjøkkenet stort. En sort vedovn
nærmest forsvinner i et hjørne.
Den ene veggen er kjøkkeninn
redning. Av solid ved. Dette er
ikke IKEA-vare, men innredning
som går opp til taket, og med plass
til det som trengtes til en stor hus
holdning.
Kyr på båsen
Det var gårdbruker og vognmann
Ole Johnsen som bygget «huset på
prærien» for snart 100 år siden.
Da far til Alfred overtok på 30tallet var huset sentret i et stort
gårdstun.
På det meste ble høstet avling fra
100 mål jord, og på fjøset sto 14
kyr.
- Det var andre tider det, minnes
Alfred som måtte være slåttekar
helt til krigen kom.
- Men det rare er at mens alt har
forandret seg rundt oss, så er
huset like-ens.
- På alle disse årene er det bare
foretatt vedlikehold. Bordkled
ninmgen er den originale. Det
samme er vinduene, sier Alfred
hansen.
Til Nordpolen
Foruten kjøkkenet, inneholdet
første etasje dag dagligstue og fin
stue - som bare ble brukt til sel

skap og finere anledninger.
I et hjørne står den runde etasje
ovnen som kom i hus like etter
byggingen.
Vedkorga er laget av flottøren til
ei mine fra første verdenskrig.
Sofaen og stolene er gedigne. På
veggene henger bildene av famili
en - helt tilbake til oldefedrene.
- Vet du, vi kan føre slekta vår
helt tilbake til 1600-tallet sier
Alfred, og forteller overraskende
historien om onkel Carl, han som
var styrmann hos Roald Amund
sen da han startet på Nordpolfer
deni 1921.

- Vi prøvde å høste litt somme
ren 1940, men måtte slutte fordi vi
fikk så mange ueksploderte brann
bomber i slåmaskinen, sier Alfred.
Allerede under krigen begynte
boligbyggingen i den såkalte
«Svenskebyen», dyrkajorda ble
sakte, men sikkert tomtegrunn.
Dette var starten på det som
skulle bli utviklingen av en helt ny
bydel.
I dag er Hansen-huset registret
som verneverdig. Både huset og
uthuset står som et minnesmerke
over en tidsepoke og en bygges
kikk som aldri kommer igjen.

Bomber i maskinen
Både Alfred Hansen og huset han
bor i er et stykke Bodø-historie.
- Vi drev gårdsbruket her helt til
bombingen i 1940.

Grunn-solid.
Huset er bygget
på leirgrunn.
For å være sik
ker på at huset
skulle stå støtt,
ble grunnmuren
satt opp av grå
stein - 1 meter
tykk.
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