UTDRAG FRA PROTOKOLLEN TIL BYGGEKOMMITEEN OG SENERE
HUSSTYRET FOR BØNDENES HUS
Av Vigdis Vingelsgaard 31. august 2007.

Bøndenes Hus innvies 15. desember 1935 etter et års byggeinnsats.

Bygging
14. nov 1935 kjøpekontrakt med slakter Andreasen om kjøp av Frydenlund.
14. feb detaljerte tegninger av arkitekt Poppe hus på 11 x 31 m, senere ble husets
bredde lagt til 1 m.
Byggekommite:
K Benningstad, J Rustad, Peter Torp, Knut ..Hole.
Kontrakt med arbeidslag på 7 mann. Leder Sverre Vestli
Muring: murer O Pedersen
Alle trematerialer levert av Løiten Almenning.
Unntatt 500 tømmerstokker som gave fra forskjellige gardbrukere. Skåret på tomten.
Rørleggerarbeid Ragnvald Johansen, Hamar.
Dører, vinduer og trapper, Løiten Trævarefabrikk, samt M Veideborg og Dyre
sandaker.
Blikkenslagerarbeid v August Nilsen
Løiten Handelsforening bygningsartikler, 700 sekker sement
O. Svendsgård Elverum: elektriske installasjoner.
Møbler fra Moelven Bruk
Malerarbeide v O Simensen og Kr Aarvold
Tapetserarbeid v sadelmaker Larsen.
Sementtaksten fra Hedmark sementfabrikk.
Bondekvinnelaget har bekostet all innredning og møblering av peisestua og
hjemmevevede gardiner i selskapsrommene i 1. og 2. etasje. Og adskillig av duker.
Telefon, overenskomst med Løiten telefonforr.

Meny på åpningsfesten:
Fjellørret med smeltet smør, oksestek med franske poteter og grønnsaker. Vaniljeis og
kjeks. Akevitt, rødvin, eplevin, pilsner samt kaffeavec og sigar og sigaretter.
Noen detaljer:
”Peisestuen er nu ferdig malt, veggene er graa med et skjær av grønt, taket gulhvitt
med teglstensfargedebjælker og lister, det indre av peisen er ogsaa rød teglstensfarve.
Salens gulv var oljet med raa linolje.
Bryggerhuset i kjelleren ble flyttet fra nordvestre hjørne til rom med pipe.

Branntakst 8. november 1937 på gnr 196 br nr?
Avskrift:
”1. Bøndernes hus av bindingsverk 31 m langt 12 m bredt, 7,3 m høyt til takfoten.
Tekket med cementtaksten. Foran hovedinngangen en åpen veranda 11 m lang 2,10 m
bred, 2,8 m høi, tekket med Icopal.
Foran kafeinngangen en lukket forgang.
Huset opført på beton unnermur med kjeller unner hele huset. Innredt med
garderoberum. 2 WC med forværelser, 2 husholdningskjellere, kjøkketrappnedgang,
bryggerhus, fyrrom, korridor til 3 lagerrrom med entre og oppgang. Mellom
lagerrommene og det ene lagerrom vandsisterne der rommer 84m3.
Huset innredt med Hall m vinnfang (fra denne fører rummelig trapp til garderoben).
Spisestue, sallon, peisestue. En koridor langs indre langveg m adgang til
økonomileiligheten bestående av stue og soveværelse. Videre til kjøkkenet deretter
anretning og 2 kafèværelser med telefonboks og utgang med vindfang. Kjøkkengang
med utgang, trapp til kjelleren og trapp til andre etasje.
Fra hallen trapp til 2 etasje med forgang til festsalen med scene. Garderober til begge
sider og reservenedgang. Fra hovedtrappeopgangen dør til en tvers over huset løpende
koridor hvorfra adgang til 3 gjesteværelser. Fra koridoren dør til WC.
Fra kjøkkentrappeoppgangen trapp til 3. etasje hvor der er innredt et større værelse. Til
siden av dette avdelte lagringsrom. Loftet over festsalen har golv av høvlede planker.
Husets vegger består av 4 bordpanneller, 4 papplag. Spisestue og salon trukket med
strie og papp samt malt.
I huset er innmontert sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg. Elektrisk pumpe m hydrofor.
Huset er forsynt med 2 2 etasjes lodpiper. 12 trefags, 21 2fags vinduer samt en del
kjellervinduer. 5 dobbelte inng dører 1 dobbelt skyvedør, 31 enkelte dører. I kjelleren
16 dører.
Husets treverk takseres for
87270 kr
Unnermur sementgulv
5800
Vandsisterne
1000
Sentralvarmeanlegg og sanitæranlegg:
9800
1 komfyr Takke på ring, panne på ring
770
2 kjøkkenbenker m skap, anretning m skap
300
2 telefonaparater
250
elektrisk lys 117 punkt m utstyr
3040
rampelysanlegg 36 punkt
420
tils
108650
Taksten gjordes bekjent hvortil kom ingen bemerkninger.
Takstmennene erklærte at taksten er avgitt etter beste skjønn og overbevisning uten
hensyn til tomtens beskaffenhet. Taksten er avgitt av Løiten Brandkasses faste
takstmenn under bestyrelse av forstanderne”
Underskrevet: Amund Rustad, O Torp, Knut Skjerve, og et uleselig navn.
13. des 1937. Utsatt å bygge uthus

Skifte av økonom 1. mars 1938
Økonomen bodde i huset, det var soverom og stue bak spisestue og kjøkken.
Ved hvert skifte ble det holdt opptelling over krus og glass og møbler.

Skifte av økonom 1. mars 1938: Inga Kildal fratrådte, ny Agnette Bakken.
Huset er på dette tidspunkt møblert som spisestue, salong og peisestue, samt det
nevnes at det er 20 armstoler, Budalsstoler; i kaferommene.
Her tas med hvilke møbler som fantes:
Peisestue:
1 stort og 1 mindre bord
1 stor sofabenk
4 armstoler og 4 alminnelige stoler
langbenk og lintøyskap.
2 lysestaker og fat av tinn samt peispuster.
(senere tilkommet pr 11/6 1945: 1 smijern lysestake, 1 smijern lampe, 2 askebeger i
tinn 2 glass blomsterurner, 1 fat og 1 blomstervase.)
Salongen
1 større bjerketresbord m lemmer
4 armstoler
12 ... stoler
- alt i beiset og lakkert bjerk med hjemmevevet trekk.
Samt gulvlampe
Spisestue
1 større spisebord med lemmer i beiset og lakkert furu.
20 småbord i lengde og høyde som spisebordet.
140 alminnelige stoler i beiset og lakkert bjørk
50 benker i beiset og lakkert furu
Kaférommene
20 armstoler, Budalsstoler, i kaférommene
I selskapsrommene er det foruten alminnelige, rullgardiner, på salen trekkgardiner.
På musikkværelset er det 2 bord og 1 dus taburetter. Det er to lengre trapper på scenen
samt 2 gardintrapper. Under scenen er 10 stk spisebord a 5 m med låsekrakker som …
i kjelleren. På salen 1 piano.

Etter krigen
Økonomen som var under krigen, Jac. Løkken, ble suspendert står det.
28. mai 1945 holdes opptelling over inventar. Alle møbler er tilstede, men det er til
dels stor mangel på servise, da spesielt ølglass, dramglass og vinglass.
11/ 6 1945: Kristen Stengård har overtatt som økonom.
1946
Innkjøp av elektrisk komfyr.
1951. Besluttet at huset skal males utvendig
12. april.
Innkjøpt 100 nye stoler til salen. Mottatt 12 litt brukte stoler fra Løiten Sparebank.
Det trengs maling av bygningen både utvendig og innvendig. Spesielt utvendig er
huset i dårlig forfatning.

Buskfuru plantes i skråningen utenfor huset.
Befaring: besluttet at huset skal males utvendig. Spisesal og stue males ferdig.
Vil henvende seg til snekker for å få satt opp overbygg over nedgang til kjelleren på
baksiden av huset.
Økonomien er dårlig, nedsetter basarkommite.

Neste referat er fra 1956.
Huset er i år oppusset i hallen, trappeoppgangen og bondekvinnelaget har bekostet ny
bakgrunn på scena (er det den som er malt av Solberg?
1956
Det er i år lagt inn vann og kloakk fra Løten Vannverk. Ved omlegging måtte også en
del av kloakken innvendig omlegges. Dessuten er det satt inn ventilasjon i 1. etg.
Takket være bygdeutstillingens gode resultat fikk man penger til vann med mer.
Det besluttes at eierne skal betale ½ leie.
Ny økonom: Per Haug og frue 3/7 1957, tok den ikke, i stedet Inger Støre.
15 gamle budalsstoler, 100 nye, 12 stoler , 135 gamle.
1958.
Drøftet muligheten av å anskaffe heis!
6. juni.
Tegning fra arkitekt Kåre Nyhus, Hamar.
Plassering av heis, utvidelse av garderobe og toilettrom i kjeller. Modernisering av
kjøkken.
Drøfter opptak av lån.
4. juli
Legger fliser på kjøkken: Vinylex
31.juli : nyinnsatt komfyr og fliser ble beundret.
Vurderer nytt fyringsanlegg, olje for dyrt, velger for ved.
1959
Lagt singel foran huset.
Flaggstanga er flyttet til midt foran hovedinngangen.
I spisestue og salong er alle bord pusset opp igjen, likeså stolene i salongen og bord og
stoler i peisestua er pusset opp og oljet. På salen er dører, vinduskarmer, lister og
taket malt med nye friske farger som gir et mye bedre helhetsinntrykk.
Ventilasjonsanlegget er ferdigmontert.
Det er tenkt på å rive ut vegg for sisterne og utvide garderoben.
1960
Trappa flislegges.
Møterom i kjelleren fullføres.
Garderobe pusses opp og males. Vinylexfliser.
Toilettene pusset opp. Nytt lysarrangement, urinalrenne.
Bondekvinnelaget har bekostet nye gardiner til spisestue og salong

1961
Skifte av økonoma, Inga Støre slutter. Erling Ingar Hansen, Hamar tar over.
Klager over spilleautomater, ble flyttet inn i kafeen.
Lekkasje fra krana til brannslangen. Reparasjoner i peisestua og midtre salong.
Opptrekking av tak i salongen.
1963
Oppussing av salongene og økonomleiligheten.
13/12 Ny økonom Fossum vil ha serveringsluke fra kjøkkenet.
1964
Nevnes lakkering av salsgolv og trapp.
Flekksparkling av golv i sal
Maling av vinduer utvendig skal forsøkes med dugnad. Forsøke å lakke golv ved
dugnad på salen.
Fra årsberetning for 1964:
Sliping av golv, og gang i 2. etg. Samt oljing. Det er lagt vinylbelegg på golv i hallen
og i trappene. Malte veggene i trappeoppgangen og gangen i 2. etasje.
1965
Besøk av farvekonsulent fra Jotun.
Malermester Hvidsten fra Hamar foreslår: Strågul på vegger, lysgul takkiste og
liggende renner, vinduer, tak veranda samt rekkverk veranda. Follagrønn på dører,
søyler, gelender og bærebjelke. Dovregrå mur.
Maling skulle utføres på dugnad. Malingen ble ikke noe av pga dårlig vær.
Får lov av Løten Bygningsråd å vente med forsterkning av salsgolvet til golvet trenger
generalreparasjon.
1966. 1. gang gult hus.
Malingen av huset settes bort på anbud. Kostet kr 4250.
Sliping av golv kr 1100.
1967
Diskuterer om de skal ta bort vegg i spisestue så det blir en stor salong
Ferdig 1. mars: veggen mellom spisestue og salong er fjernet, tak og vegger er malt,
golvet slipt og nye møbler kjøpt inn.
1969
fjernet veggen mellom kafé rommene, malt og ny belysning. Vil sette i gang Bingo
igjen.
Nye møbler til spisestue, kjøpe bånd og plater.
1970 store endringer.
Planer for kjøkken, kjølerom
Sigdalkjøkken installert! Artikkel i Østlendingen.
Takket være inntekter fra Bingo ble det penger i kassa i 1969 og 1970

Kafe: Tok vekk en vegg og tettet en dør. Laget blomsterarrangement, satte opp lysrør
med råglass under der deleveggen hadde gått, ellers nye lamper i kafeen og
anretningen, samt malte opp hele kafeen. Gulvene i salongen, spisestua og salen ble
lakket.
Så kom turen til spisestua. Her ble veggen flyttet ut i hallen slik at det ble spiseplass til
30-35 personer til. Det ble tapetsert, malt og lagt på nytt gulvbelegg slik at denne
delen av spisestua kan brukes til danseplass.
Dobbelt dør ut på terassen ble anskaffet. For å kamuflere varmluftkassa fikk vi laget
et blomsterarrangement m lys samt 2 blomsterkasser med grønne planter. Nye
gardinbrett med skinner samt nye gardiner, billedvevteppe og lampetter. To
salongbord og nytt møblement til spisestua. 26 stoler i skaiskinn som puster.. tre sofaer
i bjørk…..
I hallen er billetluka fjernet, malt rundt.
Belegget i trappa opp til 2. etasje er fornyet.
Nye gardiner på salen, lagt opp varmt vann i 2. etasje.
Nye klosetter.
Kjøkkengangen: satt inn ny inngangsdør.
Modernisert kjøkkenet: slått ut vegger, tatt noe av økonomens stue, kjølerom og rikelig
med skap og benker. Damphette. Stoler med rødt skaitrekk.
1971
Diskusjon om bygging av Løtenhall.
27. nov
Vil sette opp brystning i spisestua, skader etter stoler.
1973
Kjøpt inn 28 m stoff til sceneteppe.
Kjellerstua planlagt. Innviet 17. okt.
Måtte lage ny nødutgang.
Til 75 årsjubileet ble det laget nytt sceneteppe i salen.
200 nye stoler innkjøpt.
1974
BEHA komfyrer kjøpt.
Respatex på toilettene.
1976
Arkitekt Poppe kontaktet om opp-pussing av kafeen.
9. des. Forslag fra Poppe.
1977.
Riving av uthuset.
1. des åpnet kafeen. (Blå vegger og røde detaljer?). Møbler fra Møbelsteen, ikke de
Poppe foreslo i ubehandlet furu.
1978
Skuffelse over at kafeen måtte stenge.

Tatt ned skilleveggene mellom de tre forholdsvis sjelden benyttede rom i 2. etasje.
Formålet var å lage større selskapslokale. Foldedør anskaffet. Laminerte bjelker. Satt
inn nye dører, 2 i kafeen og 2 dobbelte i hovedinngangen.
Kjøp av møbler til 2. etasjes salong. Biribu.
1979
Beskrivelse av møblering av salong med møbler, bilder og kunst.
1981 2. gang malt med gult.
Utvendig maling av veggene, malermester Jac. Jensen Hamar. Kr 42.000
Bygningen var så malingslitt at de anså det nødvendig for å unngå ytterligere skader.
1982
Salen: Fått kr 10.000 fra Bondelaget til paneling av bakvegg og innsetting av dør.
Arkitekt Wanderås.
Bergsengpanel og furu lampetter.
Maling av økonomens kontor.
Plantet prydbusker
Ny maling av garderober..
Nytt parkettgolv i gangen oppe mellom salen og bondestua.
Nytt armatur og opplegg for lys i salen kr 60.000.
Strenge pålegg fra helserådet om kjøkkenet.
Asbjørn Torp siste leder av styret.

