
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOKUMENTASJON AV FOLKETS HUS, SAUDA 
 

Gårds- og bruksnummer 28/105 og 28/318, Sauda kommune 

  



Folkets hus – bakgrunn og historikk 
 
Arbeiderbevegelsens behov for hus  
 
De tidligste forsamlingshusene i Norge ble generelt oppført av større organisasjoner 
og bedrifter, og hadde en apolitisk (men likevel klart ideologisk) karakter i form av 
ungdomshus, bedehus, «festiviteter» og liknende. Egne bygg for den tidlige 
arbeiderbevegelsen fantes ikke, og som en ny, sterk og politisk divergerende 
bevegelse ble man generelt utestengt fra de eksisterende lokaler. En var derfor nødt 
til å sikre seg egne forsamlingslokaler for å drive organisasjonsarbeidet. Det var 
denne prosess som, over flere tiår, utviklet seg til Folkets Hus-tradisjonen.1  
 
Tradisjonen med å etablere egne hus for arbeiderforsamlinger kan i Norge spores 
tilbake til Thranitterbevegelsen, som omkring 1850 bygde de første slike 
forsamlingslokaler.2 Thranitterbevegelsen gikk dog stort sett under i 1855, og i de 
følgende 10-årene var det særlig borgerlige og kristelige krefter som la et stort 
arbeide i å skape alternative arbeider- og opplysningssamfunn på et mer akseptert, 
politisk grunnlag. Disse samfunnene hadde ikke problemer med å få adgang til 
egnede forsamlingslokaler. Men bildet skulle raskt endre seg, da de moderne 
arbeiderbevegelser med mer konkret, sosialistisk tilsnitt vokste frem. 
 
De første moderne, norske arbeiderbevegelsene hadde sitt utspring i bl.a. Danmark. 
I 1873 kom salmakersvend Marius Jantzen til Norge, hvor han bidro sterkt til å 
etablere en selvstendig arbeiderforening på sosialdemokratisk grunnlag. Men her 
skred statsapparatet inn, og med politiets hjelp avskar man arbeiderbevegelsen fra å 
leie lokaler. Man var dermed henvist til utendørs møter, og som Harald Berntsen 
skriver: «Mangelen på forsamlingslokaler bidro til å kvele den nye 
sosialdemokratiske bevegelsen i fødselen».3  
 
Etter de politiske drakamper på 1880-tallet, oppstod i 1887 Arbeiderpartiet, og 
arbeidersamfunnene utviklet seg fra å være opplysningsforbund til å bli egentlige 
fagforeninger med klassekamppolitisk tilsnitt. Også disse nye fagforeningene hadde 
vanskelig ved å skaffe seg adgang til egnede lokaler. Etter hvert dannet man 
imidlertid fellesforbund og paraplyorganisasjoner, hvor bl.a. «hussaken» ble mer 
systematisk behandlet. Det store gjennombruddet kom i 1899 da Arbeidernes 
Faglige Landsorganisasjon ble stiftet. Det var Landsorganisasjonen, som etablerte 
det kjente og ikoniske Folkets Hus i Norge på Youngstorget i Oslo i 1907. Huset på 
Youngstorget var dog ikke det første Folkets hus. Både i Modum og på Røros hadde 
den selvstendige arbeiderbevegelsen reist egne hus på 1890-tallet. Og på Hvaler 
reiste man i 1898 Spjærøy Folkets Hus – det første arbeiderforsamlingslokale som 
faktisk bar navnet «Folkets Hus» i Norge. Huset på Spjærøy skal også være det 
første i en egen gruppe som ble oppført og drevet av steinhoggermiljøet. Flere slike 
hus ble oppført i de etterfølgende år, og det fremgår av arkivmateriale fra Folkets 
Hus Landsforbund, at det første Folkets Hus i Sauda ble oppført av steinhoggere i 
1910. Det er imidlertid usikkert, hvor i Sauda dette huset lå. 

 
1 Fosstveit, 90 ff. 
2 Historien om arbeiderbevegelsens husmessige trengsler baserer seg i utstrakt grad på Berntsen s. 
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Folket Hus-bevegelsen er ikke et særnorsk fenomen. Det er en bevegelse med 
utbredelse i store deler av både Norden og Europa. Mens man i Danmark etablerte 
det første Folkets Hus i 1879 og man i Sverige fulgte tropp i 1901, var man enda 
tidligere ute i både Belgia og Frankrike. I Belgia ble de første «Maisons du Peuple» 
reist før 1850, og det var ikke uvanlig at slike hus ble etablert med tilhørende 
butikker og andre virksomheter for å dekke driftsutgiftene. Slik tilleggsdrift, kanskje 
særlig i form av kafeer, har vært vanlig, også i Norge. I Frankrike oppstod Folkets 
Hus i slutningen av 1800-tallet som halvoffentlige institusjoner. Disse hadde mer 
karakter av samfunnshus, slik vi kjenner dem i Norge i dag, men hadde selvsagt 
også fagforeningslokaler mm. De norske Folkets Hus har videreført mange av disse 
internasjonale trekkene, men utviklingen har fulgt sine egne spor – også i Sauda. 
 
Nye Sauda Folkets Hus 
 
Vi vet lite om det første Folkets Hus fra 1910, Det vi vet er imidlertid at Sauda 
Smelteverk i henhold til konsesjonsvilkårene (se nedenfor) stilte en spisebrakke til 
rådighet for arbeiderne i sentrum i de tidlige driftsårene. Denne ble om kvelden brukt 
til møtelokale.4 I 1921 kjøpte og ombygde arbeiderbevegelsen Christian Bakkes 
Hotel nederst i Brugata. Den gamle hotellbygningen viste seg raskt utilstrekkelig og 
problematisk. Huset var lite og dessuten ble kjelleren ofte oversvømt, når det var 
flom i elven rett på siden av huset. Man begynte derfor i siste halvdel av 1920-tallet 
planleggingen av Sauda Nye Folkets Hus, som stod ferdig i 1931. 
 
Etableringen av Sauda Nye Folkets Hus er på alle måter uløselig knyttet til 
etableringen av smelteverket i Sauda. Verket ble opprettet og drevet av Electric 
Furnace Products Company, Limited (EFP) – et datterselskap av Union Carbide. 
EFP fikk driftskonsesjon i 1914 og byggingen tok til i 1916. Konsesjonsvilkårene var 
omfattende, og stilte bl.a. krav om at selskapet måtte «skaffe arbeiderne sundt og 
forsvarlig husrum, tomter til bygning av egne hjem med veier, vand, kloak og 
elektrisk lysanlæg samt grund til forsamlingslokale, til lokale for kooperativ eller 
anden handelsvirksomhed og lignende.»5 Det har vært store stridigheter mellom 
arbeiderne og bedriften om bl.a. lønns- og arbeidsvilkår. Men konsesjonsvilkårene 
oppfylte EFP – og vel så det. Også når det gjaldt forsamlingslokale. 
 
Da planleggingen av Nye Sauda Folkets Hus tok til på slutten av 20-tallet, var det 
Sauda Fabrikarbeiderforening, som forhandlet med EFP om vilkårene. Det var 
opprinnelig intensjonen å oppføre et tilbygg til det eksisterende Folkets Hus i 
Brugata, men: 
 
«Imidlertid fremkom E.F.P.Co. utpaa vaaren med et tilbod om gratis tomt ved 
parken. – Komiteen blev da enige om også aa faa realisert en byggeplan som 
tidligere var utarbeidet for den av E.F.P.Co. tilbutte tomt … Paa fellesmøte den 21/1 
besluttedes aa gaa til aa bygge på den av E.F.P.Co. gitte tomt «Parkbakken» etter 

 
4 Øverland, s. 30 
5 Brandal, s. 13 



det av arkitekt Helland utarbeidede utkast under den forutsetning at 
anbudssummene ikke overskrider den anslaatte byggesum av kr. 115.000.»6  
 
Den samlede byggesummen ble naturligvis høyere, noe som førte til skjærmysler 
med det nyopprettede Folkets Hus Fond, et nasjonalt fond som bistod de lokale 
foreninger med lån og støtte til husbyggingsprosjektene. Men hus ble det, med støtte 
fra EFP, misligholdte lån fra Folkets Hus Fond og en svært omfattende 
dugnadsinnsats på grunn- og bygningsarbeider fra Sauda Fabrikarbeiderforenings 
medlemmer. 
 
Tomten til Sauda Nye Folkets Hus inngikk i en kvartalsstruktur mellom Mogata, 
Skulegata, Brugata og Fløgstadvegen, fastlagt i en reguleringsplan fra 1926, og 
«Både byggjekomiteen og EFP hadde syn for at ei utbygging på tomta 
«Parkbakken» måtte skje på ein god måte, i tråd med omgjevnad, «øvrig 
bebyggelse» og reguleringsplan.»7 Det var derfor heller ingen tilfeldighet at det var 
tegninger av nettopp arkitekt Gustav Helland, som ble tilbudt fra EFPs side. 
 
Arkitekten Gustav Helland 
 
Gustav Helland hadde tegnet flere viktige bygg for EFP, bl.a. sykehuset og 
funksjonærklubben samt en rekke bolighus. Helland, som bl.a. også tegnet Sauda 
rådhus, var, slik Fosstveit skriver: 
 
«eit sentralt namn i norsk arkitekturhistorie frå første halvdel av 1900-talet. Helland 
hadde ein variert produksjon – han teikna alt frå bustadhus til monumentalbygg – og 
hadde ein stor produksjon. I byregionen Stavanger/Sandnes finn ein mange 
bygningar signert Helland. Faktisk så har mange hevdet at Gustav Helland er den 
arkitekten som til nå har sett størst preg på Stavanger. Men om han sette sitt preg på 
den største byen i Rogaland, vart merket hans ikkje mindre tydelig i den minste byen 
i fylket. I Sauda fikk Helland være med å teikne eit nytt og moderne samfunn – nye 
bygninger for ei ny tid.»8  
 

  
T.v. Sauda rådhus, eldre postkort fra Fotomagasinet, hentet fra Facebookgruppen Gamle Sauda. 
T.h. Sauda Klubb, eldre bilde utlånt fra Sauda Klubb AS – huset er p.t. under restaurering. 
Begge er tegnet av Gustav Helland. 

 

 
6 Fra «Indberetning til Sauda Fabrikarbeiderforening’s generalforsamling fra Det Nye Folkets Hus 

Finans- og byggekommite», 1929 – her sitert etter Fosstveit, s. 92 f. 
7 Fosstveit, s. 93 
8 Fosstveit, s. 90 



Gustav Helland (1879-1958) studerte i Tyskland, og jobbet i 10 år i Berlin før han 
etablerte eget kontor i Stavanger. I tillegg til en forkjærlighet for jugendstil, var 
Helland kjent som en dyktig, nyklassisistisk arkitekt. Men gradvis beveget han seg 
lenger og lenger i retning av et funksjonalistisk formspråk. Han var ikke fremmed for 
å blande stilgrep, og overgangen fra nyklassisisme til funksjonalisme er lesbar i 
Sauda Nye Folkets Hus, som stod ferdig i 1931. 
 
Tvillinghus i Sauda og Stavanger 
 
Flere – herunder Fosstveit – har pekt på de klare likhetene mellom Sauda Nye 
Folkets Hus og Stavanger Folkets Hus, oppført 5 år tidligere i 1926 og i dag kjent 
som «Folken». Rammebetingelsen for oppgavene, nemlig å tegne forsamlingshus 
på hjørnet av et (delvis) utbygd kvartal i en bymessig kontekst, var da også nokså lik, 
og det er liten tvil om at Helland har trukket på sine erfaringer fra Stavanger ved 
utformingen av Nye Folkets Hus i Sauda. Hovedvolumene og romprogrammene for 
de to byggene har slående likhetstrekk, men stilmessig skiller de lag på flere punkt. 
Særlig en sammenlikning av frontfasadene hjelper oss å se det karakteristiske ved 
Nye Sauda Folkets Hus: 
 

 
Utsnitt av flyfoto fra Widerøe fra 1950-tallet – bilde er hentet fra Stavanger byarkiv 

 
Begge byggene har kraftige gesimser over en frontfasade med to ganger tre 
empirevinduer over hhv. midstilt hoveddør og to vinduer (Stavanger) og tre dører 
(Sauda). Dører og vinduer markerer etasjeskillene, og lett tilbaketrukne, enklere 
trappetårn på sidene fremhever midtpartiet. Men hvor Folkets Hus i Stavanger har 
fire ioniske søyler som strekker seg fra en gesims mellom 1. og 2. etasje til 
takgesimsen som er toppet med en tempelgavl, fremstår Sauda Nye Folkets Hus 



som et enklere volum uten søyler og tempelgavl og med et markert takutstikk over 
inngangsdørene i stedet for en gesims som strekker seg rundt bygget. Det enklere 
formspråket i Sauda fremhever det kubiske preget på hhv. trappetårn, midtparti og 
frontfasaden som helhet. Selv om Sauda Nye Folkets Hus fortsatt er solid forankret i 
nyklassisistiske formgrep, så peker det samtidig tydelig fremover mot et 
funksjonalistisk formspråk. Det er fristende å se dette som et uttrykk for en rotfestet 
soliditet på vei mot nye tider. 
 
Mens interiøret i Folkets Hus i Stavanger knapt har en intakt overflate igjen, er det 
meste bevart i Sauda. Og enda mer ble hentet frem gjennom en omfattende 
restaureringsprosess i 2017-2018. Interiøret er preget av streng symmetri, med 
nøysomme, men elegante, løsninger. Materialbruken er lett differensiert i de ulike 
partiene av bygget. F.eks. er det skifer på gulv og trapp i foajeen, mens øvrige 
gulvflater er i tre. Veggflatene er stort sett pusset, mens kontorrekken mot sør ble 
forsynt med elegante tapet. Det finnes flere slike variasjoner, men bygget bindes 
sammen av formspråk og detaljeringsgrep på tvers av de ulike partier. Juvelen i 
bygget er storsalen som er rikere dekorert. Avtrappinger i tak og vekslinger i 
veggflatene mellom innfelte og fremskutte partier med søylevirkning er enkle og 
elegante virkemidler. Et markant, buet galleri i salens bakre ende gir minnelser om 
art deco-stilen – et grep en også finner igjen i kinosalen i rådhuset, som ellers er en 
klart funksjonalistisk bygning.9 
 
Karakteristiske veggmalerier 
 
I 1953 ble det gjort et siste vesentlig grep, da storsalen fikk store veggmalerier på 
hver sin side av sceneåpningen og på gallerifronten ut mot salen. Maleriene er utført 
av Ragnvald Eikeland og Håkon Landa. Selv om maleriene altså ikke er fra 
byggeåret, er de noe av det mest kjente og kjære ved huset. Gjennom deres 
symbolske formspråk og innhold avspeiler de arbeidernes vilkår og historie. Det har 
gjennom tidene vært en utfordring å bevare maleriene pga. spenninger mellom 
maling og underlag, men konsolidering og ulike tiltak for klimastyring skal nå sikre så 
gode bevaringsforhold som mulig. Det må dog antakelig påregnes ytterligere 
konsolideringsarbeid i fremtiden. 
 

 
9 Sammenhengen med kinosalen – samt flere andre poeng - er hentet fra Fosstveits detaljerte og analyserende 
beskrivelse av bygget i årsskriftet til Sauda Sogelag 



 
 
Bruk og etterbruk 

Folkets hus ble raskt en sterk institusjon i byens organisasjonsliv. Det var en bastion 
for fagforeningene og de venstreorienterte partiers politiske aktiviteter, og fungerte i 
tillegg som arbeiderklassens kulturhus med et bredt spekter av aktiviteter og tilbud. 
Folkets hus var arbeiderklassens svar på funksjonærklubben i Åbøbyen. Sauda 
Fabrikkarbeiderforening (SFAF) var husets eier som også organiserte driften. 
 
I takt med at arbeiderklassen fikk bedre kår ble de sosiale og politiske 
motsetningene mindre. Folkets hus fikk dermed en bredere appell som et 
samfunnshus for alle sosiale lag. Imidlertid har antallet ansatte på smelteverket 
variert sterkt, og etter toppåret i 1960 med 1300 ansatte har tallet stupt til under 200 i 
dag. Tallet på medlemmer i SFAF sank tilsvarende, og det ble stadig mer krevende 
for foreningen å drifte Folkets hus. I 1992 ble det inngått driftsavtale med 
kommunen, men etter hvert ble vedlikeholdsetterslepet så stort at SFAF ikke så seg i 
stand til å ivareta huset. Etter en rekke utredninger, valgte kommunestyret i 2013 å 
satse på Folkets hus som Saudas fremtidige kulturhus. Kommunen overtok bygget 
for en symbolsk sum og et ideelt aksjeselskap har nå hånd om bygget, som danner 
rammen om en svært omfattende vifte av kulturelle aktiviteter. 
 
Nytt tilbygg 
 
Den opprinnelige planen for kulturhuset var å få til de nødvendigste grepene i den 
eksisterende bygningen, noe som bød på store utfordringer. Under planleggingen 
brant imidlertid et nabohus ned. Selv om brannen, som kostet et menneskeliv, i seg 
selv var tragisk, åpnet den likevel for nye muligheter. I stedet for å presse inn alle de 
nye funksjoner og nødvendige tekniske grep som følger med et moderne kulturhus, 
var det nå mulig å oppføre et tilbygg, som kunne ivareta de tunge, logistiske og 
tekniske løsninger samt gi plass for en ekstra sal, øvingsrom, kafe mm. 
 



Planleggingen av tilbygget ble basert på en arkitektkonkurranse, hvor antikvariske 
myndigheter var sterkt involvert, både i å definere grunnlaget og i å vurdere 
forslagene. Resultatet ble et veltilpasset og underordnet tilbygg med så sterk 
ivaretakelse av de krevende funksjoner at det opprinnelige bygget, med bare noen få 
unntak, har kunnet bevares og restaureres. 
 
Restaurering  
 
Restaureringen ble gjennomført parallelt med oppføringen av tilbygget i 2017 og 
2018. Gjennom restaureringen har en rekke opprinnelige kvaliteter blitt hentet 
frem igjen og gitt nytt liv. Restaureringen ble dessuten gjennomført med den samme 
dugnadsånden som karakteriserte den opprinnelige byggeprosessen. Over 2000 
arbeidstimer ble lagt ned av frivillige under kyndig veiledning, noe som tilførte husets 
kulturhistorie ytterligere en dimensjon, og reetablerte det som nå offisielt heter 
Folkets hus som et kulturminne med sterk lokal forankring. 
 
Historisk perspektiv 
 
Hedengangne professor Frank Aarebrot omtalte engang Folkets Hus som 
«arbeiderbevegelsens stavkirke».10 Sett i et historisk perspektiv er det ikke 
vanskelige å forstå denne metaforen. 
 
Folkets Hus i Sauda har, som hovedkvarter for klassekampen – ikke minst under 
storstreiken i 1970 – vært en av de svært viktige bastioner for arbeiderbevegelsen. 
Spillefilmen Sauda – Streik! om streiken i 1970 er delvis opptatt på Folkets Hus og 
gjenskaper det politiske spillet. 
 
Den markante og elegante bygningen, med de allegoriske utsmykkingene i 
storsalen, er ikke bare et samlingssted for den politiske sak. Den har også gjennom 
flere generasjoner vært en kulturscene som svært mange – både blant publikum og 
utøvende – har en sterk tilknytning til. Kjartan Fløgstad har gjennom sine romaner 
bidratt sterkt til å beskrive husets betydning for flere generasjoner av Saudabuer.  
 
Folkets Hus i Sauda er, så vidt vites, det eneste dugnadsbaserte Folkets Hus som 
fortsatt står. At huset, både som institusjon og som bygg er vokst frem som et direkte 
resultat av arbeiderklassens innsats, har gitt det en helt særlig status. 
 
Restaureringen av Folkets Hus, som på nytt samlet lokalbefolkningen under 
dugnadsfanene, har dessuten hatt en sterk katalyserende effekt, som har bidratt til et 
sterkt økt fokus på kulturarvens betydning lokalt. 
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BESKRIVELSE AV FOLKETS HUS 
– ENKELTROM OG EKSTERIØR – 

FEBRUAR 2021 
 
Generelt 
Huset ble gjennomgående restaurert i perioden 2016-2018. Det foreligger en egen 
rapport som beskriver utgangspunkt, alternativsvurderinger og valgte 
restaureringsløsninger i detalj. Denne vedlegges fredningsdokumentene som 
dokumentasjon og som grunnlag for senere reparasjoner og restaureringer. I denne 
beskrivelsen gis en mer overordnet beskrivelse av enkeltrom samt eksteriør. 
 
Nummerering følger plantegningene kommunen har benyttet i forbindelse med 
restaurering og tilbygg.  
 
 
1. ETASJE 
 
126: Foaje 
Bilder: 100-0756 til 100-0763 
Pussete og malte vegger. Kvadratisk, glanset skifer på gulv og skiferkledd midtstilt 
trapp til «Lillesalen» (142). Opprinnelige pendellamper. «Billettbokser»/små 
billettkontor i hver ende (125 og 127). Tre hoveddører, alle skiftet i forbindelse med 
restaurering. Disse er bygd etter originaltegninger og erstattet uoriginale dører. 
Gamle og antakelig originale radiatorer. Avtrapping på loft er en vesentlig 
dekordetalj. 
 
Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.  
 

 



 

 
 
125: Billettboks (S) 
Bilder: 0764-0767 
Stående, grønnmalt faspanel på vegger. Skifer på gulv. Gammelt og muligens 
originalt vindu for billettsalg. 
 

 



 
127: Billettboks (N) 
Helt identisk med 125, ikke fotografert. 
 
122/123/124: Toaletter (S) 
Bilder: 0768-0771 
To toalettbåser med felles midtrom. Terrassogulv, grønnmalt staffpanel, profilerte 
lister langs tak og dører. Ny vask i midtrom og nye toalettskåler. Rør og gitter på 
luftekanal er antakelig original. Originale dører med ramtre og fire speil. Indre dører 
er grønnmalte. Vindusåpning er original, men vindu er på et tidspunkt skiftet.  
 

 
 
  



121: Trapperom (S) 
Bilder: 0772-0783 
Pussete, gulmalte vegger. Brystning i oljet og lakket furu. Skifer i nederste delen av 
trapp og på nederste repos. Oljebehandlet tregulv på øvre reposer. Originale trapper 
i malt tre og med messingbeslag. Rekkverk/håndløper i tre (lakket/oljet). Fint panelt 
på den indre siden og med tredekor på utsiden. Eldre ytterdør til kafe (101), men 
uklart hvor gammel – den er antakelig laget etter originaltegninger. Originale dører 
ellers. Dørspeilene dekorert med Andreaskors med blomsterform i midten 
(relieff/treskurd). Moderne plafondlamper i tak. Alle flater er pusset opp ved 
restaurering. Vindu ved repos mellom 1. og 2. etasje er et kopivindu med løse 
sprosser. Det er nedgang til kjeller bak dør under trappen. 
 
Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 
  



133: Korridor (0784-0785) 
Bilder: 0784-0785 
Pussete vegger, oransje-/gulmalt, lakket og oljet brystningspanel. Oljebehandlet 
tregulv. Originale pendellamper. 
 
Pendellamper i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 
  



142: «Lillesalen» 
Bilder: 0786-0790 
Oljebehandlet tregulv. Pusset, gulmalte vegger. Brystningspanel i oljet/lakket tre. 
Originale dører til alle rom, hvor av en markant skyvedør i nesten hele rommets 
bredde mot «Atelier» (141). Originale pendellamper. Tak har ny himling, men 
avtrapping mot vegg som er et vesentlig dekorelement er utformet i tråd med 
gammel avtrapping. Nye himlingsplater som søker å gjenskape eldre dekor. 
Kopivinduer fra 80/90-tallet med gjennomgående sprosser. 
 
Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 

 



131/132: Trapperom (N) 

Bilder: 0791-0796 
I alt vesentlig som trapperom i sør (121) 
 
Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 
128/129/130: Toaletter (N) 
Bilder: 0797-0800) 
I alt vesentlig som toaletter i sør (122/123/124) 
 

 



 
141: «Atelieret» - separatrom for enden av «Lillesalen» (142) 
 
Bilder: 0801-0806 
Oljebehandlet furugulv, pussete og grønnmalte vegger, oljet/lakket brystningspanel. 
Originale dører til alle rom, inklusiv markant skyvedør i nesten hele rommets bredde 
inn til «Lillesalen» (142). Originale pendellamper supplert med spots og lysrør pga. 
bruken som atelier. Vinduer som i Lillesalen (142). Original lufterist mot utside (NV 
hjørne). Moderne rister mot kjøkkensiden (til nytt ventilasjonsanlegg). Himling som i 
Lillesalen. 
 
Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 
  



134: Korridor langs kontorrekke 

Bilder: 0807-0809 
Oljebehandlet furugulv, oljet/lakket brystningspanel som er høyere og enklere enn i 
øvrige rom. Pussete, oransjemalte vegger. Originale dører. 3 originale pendellamper, 
lett forkortet for å passe til taket, som er lett nedhimlet for å skjule div. tekniske 
installasjoner). Markant knaggerekke/hattehylle – muligens fra 1950-tallet. 
 
Pendellamper i rommet inngår i fredningen.  
 

 
 
  



135: Kontor/oppholdsrom 
Bilder: 0810-0814 
Brunt linoleumsgulv (nytt), oljet/lakket brystningspanel, tapet på vegger 
(spesialbestilt for å kopiere opprinnelig best mulig). Vinduer er kopier fra 80/90-tallet. 
Ventilasjon/inergen-rør er primært skjult i originale skap på vegg mot korridor. Noen 
synlige rør går inn mot kafe (101). Moderne lys. Originale dører. 
 
Radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 
136: Kontor 
Bilder: 0815-0816 
Som 135, men litt mindre og ingen synlige rør. 
 
Radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 



137: Kontor 

Bilder: 0817-0819 
Som 135, men litt mindre og ingen synlige rør. 
 
Radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 
138: Kontor 
Bilder: 0820-21 
Som 135, men litt mindre og ingen synlige rør. 
 
Radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 



139: Tidligere kontor, nå lagerrom for kjøkken 
Bilder: 0822-0823 
Innredet som tørr- og kjølelager for kafeen. Originale skap og dør mot korridor. Ellers 
er alle flater dekket av moderne plater og innredning. Vindu som i 135. 
 
Rommet inngår ikke i fredningen. 
 

 
 
140: Kjøkken 
Bilder: 0824-25 
Moderne kjøkken, totalt ominnredet i forbindelse med restaurering/nybygg. Fungerer 
som kjøkken for huset/kafedriften. Utover selve rommet ingen spor igjen etter det 
gamle kjøkkenet.  
 
Rommet inngår ikke i fredningen. 
 

 



2. OG 3. ETASJE 
 
227: Store sal 
Bilder: 0826-0842 
OBS: Scene og galleri har egne romnummer – se disse for beskrivelse. 
Festsalen. Oljebehandlet furugolv, pussete og grønnmalte vegger, beiset/lakket 
brystningspanel, originale radiatorer innfelt i vegg/brystning, nye tilpassede lamper 
på vegg. Fløyelstekstil (støydempende) på vegger foran «pilastre» og mellom 
vinduer samt bak i sal. Markante veggmalerier på hver side av scene samt på 
gallerifront mot salen (se også beskrivelse av 306: galleri). Loft har ny himling som 
skjuler div. tekniske installasjoner, men som imiterer opprinnelig avtrapping mot 
vegg, som er/var et vesentlig dekorelement. Profilerte lister langs kanten rundt. 
Scenefronten, som tidligere var forlenget, er kappet og ført tilbake til opprinnelig 
løsning i henhold til tegninger. Avtrapping av vegger på siden inn mot scenen er malt 
i en rødoransje tone. Moderne mobilscene foran scene og teleskopamfi i bakre ende 
under galleri. Vinduer mot kafe (101) er kopivinduer fra 80/90-tall. Originale dører 
med dekor (Andreaskors med blomst som ellers i huset). Originale pendelkupler. En 
del moderne teknisk utstyr er synlig, men nødvendig pga. drift. Dette gjelder særlig 
en større og en mindre senkbar lyd- og lysrigg, noe rørføring, høyttalere, varselhorn 
og ventilasjonsrister over malerier ved scene. 
 
Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen. 
 

 
 



 
 
 
226: Scene 
Bilder: 0843-0857 
Dette er scenen for enden av storsalen (227) Scenefront er beskrevet under 227. 
Vegger i svartmalt, pusset mur. Bakteppe i svart tekstil. Originale trapper mot nord 
gir adgang ned til store sal (227) og til eldre «boks» med sminkerom (305) i etasjen 
over. Stor, moderne scenerigg og kabelbaner under tak samt diverse annet teknisk 
utstyr. Det eldre sminkerommet i 3. etasje ligger på nordsiden av scenen som en 
panelt trekonstruksjon. Mens sminkerom mot nord (305) er bevart, er tilsvarende rom 
i sør inndradd i et to-etasjers rom (225/228 + 303/304), hvor det nå er 
ventilasjonsanlegg. Gjennomgang fra scene til nybygget er utvidet noe i bredde for å 
kunne trille et flygel direkte inn på scenen. 
 
Radiatorer i rommet inngår i fredningen.  
 
Ventilasjonsrom ved store scene inngår ikke i fredningen.  



 
 
305: Sminkerom (N) over scene 
Bilder: 0893-0898 
Ligger i en «treboks»/trekonstruksjon over scenen. Nyere linoleum på gulv. Panelte 
vegger med gul bemaling. Eldre lamper på vegg – antakelig 50-talls, muligens eldre. 
Dør antakelig fra 50-tallet – enkel tredør, bemalt. Enkel panelovn, antakelig 50-talls.  
 
Sminkelamper i rommet inngår i fredningen. 
 

 



 
306: Galleri med «kinoboks» (rom for filmfremvisningsapparater) i bakre ende 
av Storesalen 
Bilder: 0875-0892 
Galleri med 4 gulvnivå. Gulv i oljebehandlet tre. Gallerifront med beiset/lakket, 
stående panel. Markante malerier på fremside frem mot Storesalen. 
Gallerifront/rekkverk er forhøyet med håndløper i messing (2018) pga. krav til høyde. 
Vegger er pusset og grønmalte som i Storesalen ellers. Kinoboks for 
filmfremvisningsapparater midt/bak på galleri er i pusset mur. Denne er i dag i bruk til 
ekstra ventilasjonsanlegg som bidrar til å stabilisere klimaforholdene for maleriene i 
Storesalen (ved scene og på gallerifront). En eldre, muligens original, dør inn til 
kinoboksen er metallkledt innvendig pga. brannfaren som var knyttet til de gamle 
filmruller, som kunne selvantenne. 

 

 



KJELLER 

 
Kjellerrom (S) 
Bilder: 0937-0946 
Enkle murer i tegl og forskalingsbetong. Brukes som tekniske rom for varme, avløp, 
vann, inergentanker etc. Alt gammelt utstyr, bortsett fra noen helt uvesentlige 
småting, er fjernet. 
 
Rommet inngår ikke i fredningen.  
 

 
 
  



MELLOMROM MELLOM NYBYGGET OG GAMLEBYGGET SAMT EKSTERIØR 
 
Tak 
Bilder: 0930-0936 
5-15 cm isolasjon med protandekke. 
 

 
 
  



101: Kafe og 209: Mezzanin 
Bilder: 0899-0904 
Kafe med moderne interiør, hovedsakelig i tre, glass og metall. Dagens 
hovedinngang ligger i kafeens østlige ende, og det er adkomst til 1. etasje i 
gamlebygget. Mezzaninløsning gir adkomst til 2. etasje i gamlebygget gjennom en 
tidligere vindusåpning som har blitt ført ned til gulvet, og hvor vinduet er erstattet 
med dør, bygd etter en av dørtypene i originaltegningene. Markant serveringsdisk 
ved passasje til opprinnelig kjøkken. Noe rørføring er synlig langs opprinnelig 
yttervegg, men de er søkt minimert og er malt i veggfarge. Ellers har en prøvd å 
henge færrest mulig festeanordninger og moderne utstyr på opprinnelig vegg. 
Vinduer er i hovedsak kopivinduer. Det er skråtak i glass og metall over kafearelet 
mellom gamlebygget og nybygget. 
 

 
 
  



Eksteriør 
Bilder: 0858-0874 
Murbygg med pussede vegger i en overveiende nyklassisistisk stil med visse 
funkistrekk. Dørene til opprinnelig inngang er skiftet i 2018 og er bygd etter 
originaltegninger. Disse erstattet uoriginale dører som antakelig ble satt inn på 80-
tallet.  
 
Fargevalget er basert på fargeprøver fra AM/UiS. Det er dog noe tvil om enkelte 
farger, bl.a. på vinduer. Vinduene er i hovedsak kopivinduer av nyere dato.  
 
Metalkledning på takutstikk over hoveddør er ikke en opprinnelig løsning. 
 
Markant gesimsløsning øverst på bygget. Denne er marginalt justert for tilpasning til 
moderat isolasjonslag på tak.  
 
På nordsiden er det «vindusåpninger» i 2. etasje inn til Storesalen blendet med mur. 
Disse «hermer» vindusrekken på søndre vegg. Dette er en opprinnelig løsning. 
Gammel rømningstrapp fra scenen ut fra byggets nordside er rekonstruert. Den 
omtales gjerne som «Fløgstadtrappen», da den er nevnt i en episode i en av Kjartan 
Fløgstads romaner. Den opprinnelige trappen var tæret opp av rust, men det ble 
vurdert at den var et sentralt element og den ble derfor rekonstruert. Den lille muren 
under trappen er basert på et murfragment som var både knust og oppsmuldret.  
 
Også bakveggen mot vest har murblendede vindusillusjoner – et opprinnelig 
dekorelement. 
 
«Fløgstadtrappen», muren ved trappen og rampe ved hovedinngang inngår i 
fredningen.   
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