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«Mange av dei som var 
imot bevaring av Bønder-
nes hus, var det fordi dei 
syntes det var så stygt 
der det stod.»
Vigdis Vingelsgaard, 
leiar av interimstyret for Bøndernes Hus i Løten
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Løten. For fem år sidan vart det 
desperat rulla kroner for å berge 
Bøndernes hus, i daglegtale gjer-
ne kalla Bøndsen. Den gamle fest-
stova var strippa og klar til riving 
då venene samla troppane. Eld-
sjelene vann og gravemaskinane 
måtte snu.

I siste liten fekk lutlaget Bøn-
dernes hus BA samla ein million i 
eigenkapital og laga ein driftsplan 
kommunen fann realistisk. Det 
var føresetnaden som huseigar og 
tomteeigar Løten kommune stilte 
for å gje frå seg bøndenes gamle 
festsal.

Steg for steg 
Då huset vel var berga, starta ar-
beidet. Først drenering. Det stod 
vatn i kjellaren, svært lite heldig 
for huset som var det første i Lø-
ten med sentralfyring. Men høgt 
på prioriteringslista stod også å 
måle huset utvendig.

– Mange av dei som var imot 
bevaring av Bøndernes hus, var 
det fordi dei syntes det var så stygt 
der det stod, og ikkje forsvarte 
den sentrale plassen i sentrum, 
seier Vigdis Vingelsgaard, som 
leidde interimstyret då det ar-
beidde som travlast.

Den originale farga på huset 
vart henta fram: perlegrå, som vi-
ser seg å stå perfekt til målinga på 
omsorgbustadene på nabotomta.

I si tid vart huset bygd av bøn-
dene for å demme opp for trafik-
ken til forsamlingshuset til Ar-
beidersamfunnet, og til kommu-
nistane sin møtestad på Skjold. 

Men nostalgiske dugnadsar-
beidarar snakka mest om danse-

festane som i eit par generasjonar 
vart arrangert på huset.

Bøndsen-venene er viss på at 
haldninga til huset vart meir po-
sitiv då det vart sjåande ordentleg 
ut. Og det er viktig, framtidig liv 
er basert på at folk skal like huset.

På grensa 
For alle er einige om at huset var 
eit trist syn der det stod. Målinga 
flassa og det var knuste ruter i 
glasa. Den ekstra luftinga kunne 
ikkje skjule at katter hadde vore 
på besøk.  

Millionen som lutlaget skaffa 
gav grunnlaget for meir pengar. 
Mykje av dei kom fordi Bønder-
nes hus skulle førast attende til 
den stilen huset hadde då det vart 
bygd. Dåverande kommunalmi-
nistar Åslaug Haga løyvde ein 
million i bulystmiddel til prosjek-
tet. Frå Norsk kulturminnefond 
fekk dei 200.000 kroner for å 
sette i stand vindauga. Kommu-
nen bidrog til å sette i stand den 
vesle festsalen, og den lokale ban-
ken har generelt sett vore lett å ha 
med å gjere.

Basen i det nye livet til Bønder-
nes hus er ei drift som ber seg. I 
eine enden av huset har Løten 
frivilligsentral fast tilhald. I eit av 
kontora i andre høgda held Ro-
tary til, i eit anna kulturarvbedrif-
ten Diesen Kolonial.

– Eg hadde aldri etablert meg 
i Løten om det ikkje hadde vore 
for Bøndernes hus. Historia, kva-
liteten til bygninga og det at ho 
er sett i stand etter antikvariske 
prinsipp, var heilt avgjerande for 
valet, seier Sjur Harby i  Diesen 
Kolonial, der han nyt vårlyset i 
hjørnekontoret.

Dekt til
Over gangen er den store festsa-
len. Her kan det dekkjast til 200 
personar. Heile bakveggen er eit 
måleri av kunstnaren Paul Lillo-
Stenberg. Tidsrett frå byggjeåra 
dansar ungdom i nasjonaldrakt til 
musikk frå ein felespelar. 

Men på eit tidspunkt i historia 
vart spelemannen riven laus frå 
veggen, for å gje plass til ei breiare 
dør, og måleriet vart dekt av pa-
nel. Då rivingsarbeidet så smått 
var starta, dukka biletet opp att og 
vart eit argument til mot riving. 
No er døra nede på rett storleik, 

og spelemannen på plass i eit ny-
restaurert veggmåleri.

Arbeidet for Bøndernes hus 
er ikkje over. Sjølv om mange av 
dei største rehabiliteringsløfta er 
unnagjort, er det framleis meir å 
gjere, og det er lagt opp til at drift 
av huset skal skaffe pengar til å ta 
vare på det, fortel Vingelsgaard, 
som tenkjer engasjere seg i drifta 
framover.

Dugndasinnsatsen har gitt 
nye historier. På det det nybygde 
kjøkkenet står Gina Sigstad og 
passar på at dei som har leigd den 
lille salen har nok kaffi. Ho var 
også engasjert i oppussinga.

– Eg ville at Bøndernes Hus 
skulle bevarast, dette er mitt bi-
drag, seier Sigstad.

Ved det eine kafébordet sit Britt 
Vogt Solberg og samlar tekstar til 
forteljarkvelden som skal arran-
gerast på huset. Ho melde seg 
først som frivillig til å koke kaffi 
til dugnadsfolket, men vart raskt 
sett til å måle. Det var heilt greitt, 
og no er det andre oppgåver som 
står for tur.

Janne Grete aspen
janne.aspen@nationen.no

Det er liv og aktivitet bak nyrestaurerte 
glas i Bøndernes hus i Løten. Dystre  
spådomar om at bergingsaksjonen var  
bortkasta, er grundig gjort til skamme.

No skin sola på 
Bøndernes hus

nytt liv: I Bøndernes hus i Løten er det igjen liv i glasa. Fra venstre: leigetakar sjur            Harby, dugnadsarbeidar Gina sigstad, dugnadsarbeidar og styrerepresentant Britt Vogt solberg og Vigdis Vingelsgaard, som var leiar i interimstyret då det storma som verst. fOTO: JANNE grETE AspEN

synfaring: I 2007 var elisabeth seip frå fylkesmannen i Hedmark på synfaring. 
Under klargjering for riving blei måleriet i festsalen avdekka. fOTO: mArIANN TvETE

KontorPlaSS
«Eg hadde aldri etablert 
meg i Løten om det 
ikkje hadde vore for 
Bøndernes Hus.» 
sJur HArby, kulTurHIsTOrIkAr
Og lEIgETAkAr I bøNdErNEs Hus

●● Løten●●  

●● Oslo

Fakta
Bøndernes hus

●✱ teikna av arkitekten finn poppe, 
bygd og innvigd i 1935.

●✱ Bygd av bøndene som motpol til 
Arbeidersamfunnet og kommunist-
ane sitt samlingshus skjold.

●✱ Kosta 70.000 kroner å byggje, 
mykje av arbeidet blei gjort på dug-
nad.

●✱ Mykje brukt forsamlingshus og 
festlokale fram til midten av  
1980-talet.

●✱ så seld til riving for at tomta 
skulle brukast til næringsverksemd.

●✱ Det vart ikkje noko av, og huset 
vart ståande, litt brukt, men i forfall.

●✱ I 2005 vedtok eit samrøystes 
kommunestyre riving.

●✱ Då starta kampen for å berge 
huset.

Hamar
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Nytt liv: I Bøndernes hus i Løten er det igjen liv i glasa. Fra venstre: leigetakar Sjur            Harby, dugnadsarbeidar Gina Sigstad, dugnadsarbeidar og styrerepresentant Britt Vogt Solberg og Vigdis Vingelsgaard, som var leiar i interimstyret då det storma som verst. fOTO: JANNE grETE AspEN

Berga: Veggmåleriet er blitt restaurert. Vigdis Vingelsgaard viser kvar det var mest øydelagt. 
Stykket med spelemannen var broten laus. fOTO: JANNE grETE AspEN

Trong måling: Slik såg det ut i april for fire år sidan. Frå venstre Calle Thorsen i byggje-
komiteen, Per Espen Granum i Vindusreabilitering og leigetakar Sjur Harby.  fOTO: mArIANN TvETE


