GALLERI GRØNNEGATEN 101 I HAMAR.
Grønnegata 101 ble oppført i laftet tømmer i 1860, av og for snekkermester Jacob
Jørgensen. I ”Bevaringsplan for Hamar” står det: ”I Hamarsammenheng er
bygningen gammel. (…) Også den historiske tilknytninga til midlere og lavere
sosiale lag styrker bevaringsverdien”.
Til tross for plassering på bunnen av den sosiale rangstigen, befinner vi oss i et
utmerket nabolag. Nabohuset, ”Strandstuen”, er Hamars eneste gjenværende
bygning fra før 1849, da byen ble grunnlagt. Her ble vår berømte operasangerinne Kirsten Flagstad født. Bygningen er i dag en del av Hedmarksmuseet og
huser hennes minnesamling.
Vårt firma het opprinnelig Mascot Parfymeri og ble grunnlagt i 1937 av min mor,
Aslaug Berg. Lokalet var på 25 kvadratmeter og lå i Posthusgården på Østre
Torg i Hamar. Der begynte vi i 1982 med import og salg av orientalske tepper.

I 1991 var vi på utkikk etter større lokaler og var så heldige å få kjøpt
Grønnegata 101. Huset bar sterkt preg av langvarig manglende vedlikehold.
Kanskje ikke så rart, siden Hamars fremsynte politikere i reguleringsplan av
1965 hadde bestemt at alt det gamle rasket skulle vekk og erstattes av en bred, fin
gate hvor man kunne kjøre fort.
Første investering etter at kjøpekontrakten ble undertegnet, den 1. juli 1991, var
11 plastbøtter, som ble plassert strategisk rundt på loftet. Inntil da hadde regnvannet i mange år fått renne uhindret gjennom alle etasjer ned til kjelleren, og på
vegen tatt med seg datidens isolasjon, leire.
Mens byggmesteren gikk løs på taket og vinduene, tilbrakte den ferske gårdeier
11 dager i kjelleren med å fjerne alle vegger og erstatte alle stolper, som var fullstendig ødelagt av ekte hussopp. Det eksisterer bilder av soppen også, men disse
er så fryktelige at vi velger å spare leseren for denne opplevelsen.

7 måneder senere kunne vi skifte fra kjeledress til findress og invitere til åpning
av Hamars nye galleri for orientalske tepper. Åpningen ble høytidelig ledet av
Indias daværende ambassadør til Norge, L. N. Rangarajan, i nærvær av byens
ordfører, 60 innbudte gjester og vår indiske hovedleverandør Bholanath
Baranwal. Det var en stort øyeblikk!
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Tiden var inne for et navneskifte. Vårt firma som inntil da hadde hett Mascot AS,
fikk navnet ”Galleri Grønnegaten 101 AS”.

Og her kan du i dag finne i underkant av 1000 tepper og kelimer fordelt på 150
kvadratmeter gulvflate.

Her ser du flere av rommene. Tømmeret og det gamle panelet lager en vakker
ramme rundt teppene.

Kom innom! Vi er like stolte av huset som av teppene.

