
– Det tok ni-ti måneder fra vi kom inn til Fes-
tiviteten kunne åpne for publikum, forteller 
Jostein Skjetne. Han viser rundt i fest-, teater- 
og operalokalet fra 1914, som er blitt tidsmessig 
samtidig som stilen forteller om en nesten 100 
år lang historie.

BLE TIL UNDERVEIS
– Mye av prosjektet er blitt til underveis, kon-
staterer malermesteren. Han forteller om 
spesielt store utfordringer med å få på plass 
VVS-anlegget i det gamle jugendstilbygget.

Jostein Skjetne AS har tatt seg av maling, 
gulvlegging og tapet i restaureringsprosjektet. 
Det har også bydd på utfordringer:

– Stukkaturen holdt for eksempel på å 
ramle ned, forteller Skjetne.

90 MILLIONER
Kravene til arbeidet har vært strenge. Festi-
viteten ble ødelagt under krigen, og ble ikke 

gjenoppbygd til gammel standard. Nå skulle 
dagens krav kombineres med verneinteres-
sene – moderne scenetekniske løsninger og 
LED-belysning samtidig som stukkatur, gull, 
tapeter og tekstiler bevarer den gamle stilen.

Bare for taket i storsalen er det valgt en 
rimeligere løsning. Det ble bygd opp igjen 
etter bombingen under krigen, og heller ikke 
denne gangen var det økonomi til å gå tilbake 
til originalen.

Alle rommene i de tre etasjene fra bakke-
planet og opp er pusset opp, og både scenen 
og balkongen er utvidet. Kjelleren er helt 
ombygd med garderobe, publikumslokaler 
og møterom. Samtidig er det installert heis, 
nytt ventilasjonsanlegg og nytt teknisk anlegg.

– For Skjetne har dette vært en jobb til tre-
fire millioner kroner, forteller Jostein Skjetne. 
– Hele ombyggingen har kostet nesten 90 
millioner. 

STORSTUE: Malermester Jostein Skjetne på plass i Kristiansunds storstue – storsalen i 
Festiviteten.

Berger Kristiansunds

Jostein Skjetne tar vare på historien i hjembyen. Malermesteren 
rehabiliterer både storstua Festiviteten i sentrum av Kristiansund, 
og «Kristiansund-kongens» landsted Knudtzonlunden.

AV:  GEORG MATHISEN

ENSARTET: I flere av rommene har tapet og 
gardiner samme mønster.

PROSJEKTET: FESTIVITETEN
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Berger Kristiansunds

»se flere bilder
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historie



JUGEND: Lenge ble det diskutert å bygge på Festiviteten, men restaureringen er gjennomført 
innenfor de gamle veggene.

PÆRER: Mange besøkende tror det mangler 
kupler i himlingen i inngangspartiet – men 
nei; det skal være slik.

I GREVENS TID: Stukkaturen var ikke langt 
unna å falle ned da restaureringen begynte.

PÅKOSTET: Opprinnelig var Festiviteten et sted for nordmørsbyens bemidlede. Det synes den dag i dag.

MØTE: De gamle eierne i Kristiansund 
klubbselskap hadde samlingssted i 
Festiviteten.

PROSJEKTET: FESTIVITETEN
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OVERRASKENDE: Denne belysningsløsningen er blant de mer overraskende.

FINPUSS: Ennå har Bernt Sund og kollegene igjen litt småarbeid.

BEVART: Gulvene som Skjetne har lagt, spenner fra fiskebein til bevaring av terrazzo.

Festiviteten
Fest-, teater- og operalokale i jugendstil.
Bygd i lokal stein og innviet i 1914.
Restaurert og ombygd innvending for omlag 
90 millioner kroner.

BYGGHERRE: Kristiansund kommune
HOVEDENTREPRENØR: Br. Røsand
PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE: Norconsult
ARKITEKT: Ratio arkitekter
MALER: Jostein Skjetne

Jostein Skjetne AS
ETABLERT: 1987
OMSETNING 2010: 10,4 millioner kroner
ANSATTE: 10
EIERE: Jostein Skjetne (70 %),  
               Bernt Sund (30 %) 

EIERE: Jostein Skjetne (til venstre) og 
Bernt Sund.

 PROSJEKTET: 

 FAKTA: 

GJENNOMGÅENDE: I kjelleren er tapetene holdt i samme mønster 
som glasset i dørene.
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Kongelig landsted

DETALJRIKT: Noen av de spesielle detaljene i Knudtzonlunden.

PROSJEKTET: KNUDTZONLUNDEN

Birkelunden
Siste fingeravtrykk av storhetstiden til 
forretningshuset Knudtzon, et av Norges 
rikeste på midten av 1800-tallet.
Også kjent som Knudtzonlunden, eller bare 
Lunden.
Bygd som landsted i 1874, på en 12 mål stor 
utsiktstomt på Frei.
Hovedhus i sveitserstil, tjenerbolig i to etasjer, 
kombinert spise-/dansesal og vognbu, og den 
nybygde Knudtzonsalen med plass til 130 
mennesker i konferanserommet.

BYGGHERRE: Sparebank 1 Nordvest
BYGGELEDELSE: Tonning & Lieng
ARKITEKT: Nils Fiske
ENTREPRENØRER: Liabø Entreprenør 
(nybygg av Knudtzonsalen) og Angvik 
Byggkompani (restaurering av hovedhus, 
spisesal/vognskjul og utedo)
MALER: Jostein Skjetne

 PROSJEKTET: 

VINTERJOBB: Malersvenn Frode Hansen 
– her på lageret hos Jostein Skjetne – har 
vinterarbeid med klippfiskkongens gamle 
landsted.
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Kongelig landsted
Han var kjent som 
«Kristiansunds-kongen», intet 
mindre. Nå blir landstedet til 
klippfiskkongen Nicolay 
Heinrich Knudtzon III represen-
tasjons- og konferansested 
for sparebanken.
AV:  GEORG MATHISEN

Birkelunden på Frei ble bygd i 1874 som 
landsted for forretningsmannen og kon-
sulen Knudtzon. Her var det overdådig 
selskapsliv, med kong Oscar II som den 
mest fremstående av de mange gjestene.

BANKLOKALER
– Senere eiere har ikke hatt midler til å 
vedlikeholde stedet, forteller malermester 
Jostein Skjetne. Han er i full gang med å 
restaurere stedet, som også er kjent som 
Birkelunden.

Nå er nemlig ny eier på plass. Spare-
bank1 Nordmøre har funnet tilbake til 
røttene og kjøpt opp landstedet til man-
nen som i sin tid sto i spissen for å stifte 
Kristiansunds Sparebank og Spareskil-
lingsbanken i Christiansund. I tillegg til 
å pusse opp de gamle bygningene, har 
banken sørget for å få bygd et nybygg med 
kurs- og konferansesenter, i samme stil.

PRINSEROM
Hovedhuset er oppført i sveitserstil med 
utmurt bindingsverk og tømmerkonstruk-
sjon. I tillegg til salongene i første etasje 
har huset en hagestue og et tårnrom av 
de sjeldne. Dessuten har andreetasjen 
et eget soverom, «Prinserommet», der 
møblementet i sin tid ble skreddersydd 
for gjesten, den senere kong Gustaf V av 
Sverige.

– En artig jobb, sier Jostein Skjetne. 
Han har hentet hjelp til dekorasjonsar-
beidene, og leid inn malermester Kjell 
Arne Årseth til å ta hånd om for eksem-
pel ådringen i vinduskarmene.

– Vi kommer vel til å arbeide her frem 
til våren, regner Skjetne med. 

KLIPPFISKADEL: Dagens eiere omtaler 
førsteetasjen som «klippfiskadelens 
salonger».




