
 

Ny salgshall hos Skattum etter brannen i 1985 

 

 



 

 

 

Brannen i 1985 

O. E. Skattums anlegg på Kirkeby brant ned 8. mai 1985. Klokka seks om morgenen, 

fikk Ole Christian Skattum en telefon med beskjeden: «Det brenner på lageret». Ole 

Christian fortalte senere om sjokket denne morgenen: «Jeg husker ikke hvem som 

ringte, men jeg trakk fra gardinene på soverommet og så en voldsom røyksøyle. Vi fikk 

berget et par biler og en truck og en kasse med dynamitt, ellers var det lite vi kunne 

gjøre annet enn å stå og se på at det brant ned til grunnen. Faith bestilte frokost på 

Gjøvik Hotell til de vel 50 ansatte. Der hang ingen med hodet. Vi var fast bestemt på å 

fortsette. Allerede under denne frokosten begynte vi å lete etter kreative løsninger på 

hvordan vi kunne opprettholde driften og ta vare på kundene. Det var fantastisk å se 

hvor hissige de ansatte var på å komme i gang igjen, fortalte Ole Christian.» 

 

 
Skattums anlegg på Kirkeby før brannen. Foto: Widerøe 

 

Bedriften kom i en vanskelig situasjon og henvendte seg til Miljøbygg for å finne en 

løsning som kunne få virksomheten raskt i gang igjen. Miljøbygg var på den tid lokal 

forhandler av Astron byggesystem som ble produsert i Luxembourg. Systemet var helt 

og holdent basert på bruk av stål, så vel i bærekonstruksjoner som kledning av tak og 

vegger. Alle materialer kom ferdig tilpasset slik at det kunne skrues sammen uten 

kapping og tilpassing på stedet. Arbeidet gikk raskt og Skattum kunne etter kort 

byggetid flytte inn i midlertidige lokaler mens planlegging og bygging av nytt anlegg 

pågikk. Hallen som Miljøbygg satte opp er faktisk dimensjonert for å kunne benyttes 

som håndballhall. I 1985 tilfredsstilte den kravene som Håndballforbundet stilte til 

treningshaller, og Skattum ønsket å ha muligheten til å leie den ut til idrettsformål når 



 

gjenoppbyggingen var ferdig. Dette ble ikke aktuelt, og hallen har hele tiden siden blitt 

benyttet til handelsformål. Nå rommer den Byggmakker Skattums trelastutsalg og må 

sies å være den flotteste til det formålet i distriktet.  

Takkonstruksjonen ble sammenmontert på bakken, og bildene viser heisingen som ble 

utført ved hjelp av ikke færre enn seks mobilkraner. 

 

 



 

 

 
 

Seks mobilkraner måtte samløfte for å få taket på plass 

 

 

 
 

 



 

 


