Vedlegg til forslag om fredning av danserestauranten på Glomdalsmuseet

Beskrivelse av bygningen
Paviljongen inneholder et sirkelformet dansegulv som ligger foran ei lita scene og er omgitt
av en vanngrav. Bygningen bygger seg oppover med terrasserte gulv. Terrassene går i en
vinkel, slik at de vender både mot scena i vest og museumsområdet i sør.

Illustrasjon fra Byggekunst 1960 (etter tillatelse fra NAL)

Danseområdet og terrassene har tak over seg som ”svever” i flere nivåer, med glass som
forbinder noen av flatene. På hver langside var danseområdet med sitteplasser åpent. I dag
er den nordre langsida innbygd av en nyere mur i tegl delvis overtekket med tak, der det
tidligere var gjerde. Muren henger sammen inn til administrasjonsbygningen på museet.

Det som stikker høyt opp er ventilasjonsrom på restauranttaket. (Foto: Hans Johnsson, Hedmark
fylkeskommune, 02.05.05)
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Til høyre i bildet over vises den nye muren som erstattet gjerdet, og til venstre skimtes inngangsparti med port
og billettluke. Vinduene som vender hitover i bildet er hovedsakelig fra kjøkkenet. (Foto: Jorunn E. Gunnestad,
Hedmark fylkeskommune 16.03.2006)

Veggene i bygningen er utført i tre, tegl og glass. Materialbruk og detaljering er enkel.
Betongkonstruksjonene er lette og er ikke pusset. Det er lite av listverk og annen
innkledning. Taket består av aluminiumsplater.
På toppen er det en innebygd restaurantdel, som har store vinduer som vender mot
Glomma i øst. Under restaurantområdet på østsida er det inngangsparti med port og
billettluker. Like innafor porten er det en inngang til underetasjen på østveggen, der det er
garderobe med toaletter og dusjer. Ellers gikk publikum langs bygningen og til trappa på
sørsida for å komme inn i restauranten. I en åpen gang nede er det også ei bu, bygd
hovedsakelig i glass og tre, som skulle romme kiosk og suvernirbutikk.

Illustrasjon fra Byggekunst 1960 (trykket etter tillatelse fra NAL)
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På terrassene står det bord og stoler. Bordene er festet til terrasseveggene. Det var
høyttalere over hvert bord slik at lyden kunne reguleres der folk satt.

(Foto: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark fylkeskommune 31.05.2007)

Fra restauranten og mot vest, er det en salgsbod/disk. Den vender mot dansehallen fra
kjøkkenet mens det på motsatt side av kjøkkenet er restaurant med bord og stoler.

Disken mot dansehallen.
Restauranten mot Glomma.
(Foto: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark fylkeskommune 31.05.2007)
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Inngangen til restauranten er tettet med glass. Like innafor er det en liten garderobe.

Inngangsparti og garderobe (foto: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark fylkeskommune, 12.06.2007)

Trapp fra sørsida opp mot restauranten. Under trappa skimtes billettluka. (Foto: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark
fylkeskommune 31.05.2007). Bildet til venstre er tatt av Are Vesterlid og viser den opprinnelige utformingen av
hjørnet mot sørøst.

I utgangspunktet var det glass i mot glass i hjørnene mot Glomma, samt en glassdør som
inngang til restauranten. Dette er endret i senere tid.
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BYGNINGSDELER OG MATERIALER
a) Hovedtrekk
Overflatebehandling:
Panelet ute ble beiset, men resten sto ubehandlet. Beisen het Bernaké. Den påvirkes av lys
og kan endre farge. Treverket var mørkt umiddelbart og ble lysere.
Konstruksjonen:
Stål i bjelker, og modulstein fra et teglverk i Fredrikstad (10x10x20) i murvegger.
Tak:
Aluminiumsplater. Over første platå var først det gjennomskinnelig plast (glassfiberarmert
korrigerte plater), men de var av dårlig kvalitet og ble erstattet.
Restauranten var isolert fra starten av. Gulvflisene i restauranten er av en slags plast.

b) Utdrag fra innsamlet materiale
Fra byggemeldinga - ”Byggeanmeldelse” godkjent av Elverum bygningsråd 11.4.1958
Bygningens art:
Kalkulert verdi:
Nybyggets areal:
Samlet gulvflate:

Restaurant med dansehall.
500.000,980.
1240.

Byggematerialer og konstruksjon:

Vegger av betong med siporex i første etasje. Stålsøyler
med ikke-bærende rammer med glass i andre etasje.
Stålsøyler med tretak i overdekket del.

Taktekking:

Tretak. D-papp hvorpå tekkes med Rubber-Seal
Compound nr. 2 med jutearmering.

Innvendige trapper:

Opptrinn 15 cm, inntrinn 31 cm.

Oppvarming:

Ingen oppvarming, kun forvarming av ventilasjonslift
ved elektriske varmebatterier. Peis i restaurant med
pipe fra betongdekket. Utepeis, frittstående.

Toaletter:

I 1. etg skal anlegges vannklosett for museumsområdet.
I 2. etg dame- og herretoaletter.

Innhegning:

Mot parkeringsplass oppsettes gjerde av betongstolper
og 1 ” bord.

Grunn:

Sand i grunnen.
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Særlige konstruksjoner:

Stålsøyler, betongdekker, tredragere, tresperrer.

Mht isolasjon ble det oppgitt at restauranten stort sett ikke skulle isoleres pga sommerbruk,
men at det er muligheter for senere isolering av vegger og tak med 10 cm mineralullmatter.
Fra byggebudsjettet («kortfattet beskrivelse» 1957)1
Temperaturisolasjon:
På golv som er støpt på bakken legges 10 cm Leca med 4 cm avretn.brettskurt.
På betongdekker 15 cm Leca ned avretning, brettskurt.
På underside av dekke i toaletter faststøpes 15 cm Siporex.
Fuktisolasjon:
Grunnmur under terreng strykes 2 ganger med asfaltemulsjon.
Fuktsperre i golv i utsalg og toaletter.
Støpejern – stål – metallarbeider:
Stålsøyler
Peiskappe med spjeld og peisbunn i stålplate
Rekkverk rundt dansegolv, åndlist av flattjern og plastikk med 1,5 cm rørballustre i 15 cm
avstand.
Murarbeider:
Pipestokk fra fyrromsgulv til 1 m over tak
Anbringer
Ildfast stein for peis
Utepeis
Glassbyggesteinfelter
I utsalg mot lager mures 15 cm Siporex for spekking
Puss- og flisarbeider:
Betongflater ut- og innvendig i himling og vegger, sarspekkes og slemmes.
Siporexisolasjon rappes og hvittes.
Siporex i utsalg spekkes.
Pipestokk i restaurant og over tak spekkes.
15x15 cm hvite glasserte fliser på vegger i alle toaletter fra golv til tak.
Golvbelegg:
Asfaltfliser Hanno, mørk serie (Tiller&co) på alle gulv
Sokkelfliser, do
Gummi inkl. neser på trapper inne
Stålglattet puss i fyrrom
Asfalt på terrasser
Asfalt legges under bygningen og rundt dansegolv
1

Beskrivelsen er fra et tidlig stadium, og kan inneholde punkter som ikke ble realisert slik som beskrevet her
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Naturstein:
Golv i basseng 2 cm heller kombinert med felter med rund elvestein av ulik størrelse lagt i
støypen
Utvendige trapper får 3 cm heller på inntrinn
Tømmerarbeider:
På dansegolv 32 tilfarer med 1 ½ 2 golvbord, 1 lag papp under
Yttertak over innerest. Og kjøkken utføres ovenfra med 2 lag asfaltpapp, 1” bordtak, sperrer
med 10 cm steinull, luftes, 1 lag diffutett papp, Kivron, gipsonitt e.l,
Tak over terrasser og dansegolv: 2 lag asfaltpapp, 1 ” bordtak, sperrer og dragere.
Takkonstruksjon over dansegolv
Yttervegg i kjøkken utenfra: Korrugert, sortolexert aluminium på strøbord, 1 lag papp,
bindingsverk med 10 cm steinull, 1 lag diffutett papp, Kivron
Vegg mellom restaurant og kjøkken, lettvegg med trestendere, glass og Kivron
Vegg i musikktribune stenderverk med 1 ” stående panel
Rekkverk rundt basseng 4”4” box 1 m
2 m høyt gjerde mot parkering
Dører tofløyet glassdør utvendig.
Utvendig glassvegg med 2 dører
Utvendige dører panelt på begge sider
Innvendige dører panelt på begge sider, glass i øvre halvdel
Beslått kompakt dørTofløyet dør anretning – restaurant.
Foldevegg i restaurant.
Spanskvegger med dører
Skillevegger mellom klosettene medregnes
Håndlister i teak i alle trapper
Billettbokser i teak
(Av snekkerarbeider beskrives karmer for Thermopane i Teak på vinduer.)
Betongflater males med Spred Glide-on.
Takrenner og nedløpsrør males med etsgrunn og Villamaling.
Tregolv dansegolv oljes og lakkeres.
Tretak ,trekonstruksjoner strykes en gang med Songabeis.
Karmer med Benarolje
Utvendig glassdør males med Villamaling over grunning.
Utvendig glassvegg – lakkeres.
Utvendige dører lakkeres med Zaponlakk.
Beslått dør oljemales.
Trapp oljes.
Håndslister behanldes med linolje og terpentin.
Billettbokser, trerammer fullmales.
Kjøkkeninnredning fullmales.
Stålglattete golver oljes en gang med betongolje.
Det oppgis ellers at glasset var av typen Thermopane.
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DETAJLBILDER
a) Inne (alle bilder: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark fylkeskommune, 12.06.2007)
Restaurant:

Dør til kjøkken fra terrassene på sørsida.

Restaurantrommet.

Dør til kjøkkenet fra restauranten. Felter over døra går langs hele veggen. Dette er hvor ventilene er. Med ulike
farger, utgjør de et enkelt dekorativt element.
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Himling, glassfelter og bjelker i restauranten. Bord og belysning i restauranten.

Kjøkken

Stansemaskin.

.

Vareheis i kjøkkenet.
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Kjøkkenet sett fra sør, med dør til restaurant til høyre.

Nordre del av kjøkkenet.

Fra kjøkken mot disk til dansehallen.
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Kjøkkenet sett fra salgsdisken.

Underetasjen:

Trappa fra kjøkkenet og ned i underetasjen og gangen i underetasjen.
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Kjellerbod (Foto: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark
fylkeskommune, 12.06.2007)

Dusj i underetasjen.

Gang i underetasjen med garderobe.
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b) Utvendig
(alle foto med ett unntak: Jorunn E. Gunnestad, Hedmark fylkeskommune, 31.05.2007)

Trapp på sørsida mot salgsdisken.

Øvre plan på sørsida, med inngang til restaurant lengst bak.

Utsikt fra øvre terrasse mot svene og vanngrav.
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Møblement på terrassene. Bordene er festet i betong veggen, mens stolene er løse.
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Utsnitt fra paviljong med rekkverk rundt dansegulv.

Detalj fra taknedløp.

Lyskaster i vanngrav.
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Veggen bak scena, mot vest.(Foto: Hans Johnsson, Hedmark fylkeskommune, 02.05.2005)

Detaljer i himling, med høyttaler (over scene og dansegulv)

Kommentar – kilder: Tegningene i beskrivelsen er kopiert fra i Byggekunst 1960 med
tillatelse fra Norske Arkitekters landsforbund med redaksjonen til bladet «Arkitektur N», og
øvrige tegninger er kopiert fra Elverum kommune sitt byggesaksarkiv. Are Vesterlid har
tegninger over detaljer sjøl, og liste over disse lagt ved i som vedlegg til fredningsforslaget.
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