
 1

”Det gamle Leiret skal gjenoppstå i fornyet skikkelse ...”  

Gjenreisingsarkitekturen i Elverum.  

 

En arkitekturhistorisk rapport, utarbeidet av Anne-Kristine Kronborg for Elverum kommune 

21.desember 2017 

 

 

 
Leiret 1959. (Foto: Glomsdalsmuseet) 

 

 

Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Elverum kommune, og den bygger på et 

materiale som jeg har samlet siden jeg ble oppmerksom på gjenreisingsarkitekturen i 

Elverum. Jeg besøkte Elverum for første gang i 2013, for å drive research til boka ”OBOS: 

100 borettslag 1929-2013”. Selvfølgelig visste jeg at Elverum var blitt ødelagt under andre 

verdenskrig, og følgelig var blitt bygd opp igjen. Likevel ble jeg nærmest overrumplet over 

det bymiljøet som møtte meg da jeg kom over Glomma fra jernbanestasjonen og inn i Leiret. 

Begeistringen over å ha funnet en så tidstypisk og intakt etterkrigsbebyggelse av så høy 

kvalitet har foreløpig resultert i en artikkel i OBOS-bladet, to foredrag på kulturminnekvelder 

i Elverum i regi av Elverum kommune og en dokumentarfilm i samarbeid med Østlendingen. 
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Responsen på disse bidragene har vært over all forventning, og jeg tolker det som et tegn på at 

det finnes en stor og voksende interesse for Elverums særpreg og byens arkitekturhistorie. For 

en arkitekturhistoriker som ønsker å løfte frem hverdagsarkitekturen fra vår nære fortid, er det 

gledelig at Elverum kommune vil bidra til å bevare byens særegne bygningsmiljø. Jeg ønsker 

lykke til og håper rapporten kan komme til nytte.  

 

 
Elverum ble brutalt ødelagt, men omsorgsfullt bygd opp igjen. I gjenoppbyggingen møttes etterkrigstidens enkle, 
men dekorative funksjonalisme og småbyens dimensjoner og byggeskikk. (Foto: Glomdalsmuseet) 
 

Rapporten inneholder en beskrivelse av den historiske situasjonen som gjenreisingsbyggene 

ble til i, og av de byplanmessige og arkitektoniske grepene man tok da Leiret skulle bygges 

opp igjen. Etter at jeg innledningsvis har forankret gjenreisingsbebyggelsen i Elverum til 

Riksantikvarens arbeid med å kartlegge bymiljøer av nasjonal kulturhistoriske betydning, vil 

jeg gjøre rede for hvilke kvaliteter som ligger i arkitekturen i Leiret og sette den inn i sin 

arkitekturhistoriske kontekst. Deretter vil jeg ta for meg enkelte av gjenreisingsbygningene, 

og peke på hvilke særtrekk og kvaliteter de har. Førti- og femtitallsbyggene i Elverum er 

sjeldent fine representanter for modernismen slik den utviklet seg etter krigen, og jeg vil 

avslutte med noen betraktninger omkring hva jeg mener det er viktig å være oppmerksom på 

for å kunne bevare deres særpreg. Rapporten er ment som et arkitekturhistorisk utgangspunkt 

for kommunen til å vurdere hvor strenge restriksjoner som skal legges på de enkelte byggene, 

og på eventuell nybygging i Leiret.  

 

 

NB! Elverum - et bymiljø av nasjonal kulturhistorisk verdi 

Riksantikvaren har utviklet en database over byer og tettsteder i Norge som representerer 

kulturmiljøer av nasjonal interesse, det såkalte NB!-registeret. 75 byer og tettsteder er med, og 

Elverum er en av dem. NB!-registeret kartfester områder som må forvaltes med omhu, og som 
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det må tas særlig hensyn til i byutviklingen. At et bymiljø er med i NB!-registeret innebærer 

ikke at bebyggelsen formelt sett er vernet, men det kan gi grunnlag for innsigelser ved nye 

arealplaner og fungere som grunnlag til å definere nye hensynssoner. En registrering i NB!-

registeret kan også være et første skritt på veien mot sikring i henhold til kulturminneloven. 

Slik beskriver Riksantikvaren hvordan NB!-registeret kan brukes: ”Delområdene i NB! gir 

blant annet et godt grunnlag for å peke ut og avgrense hensynssoner; dvs. soner med særlig 

hensyn til kulturmiljø i kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplan som introduseres i 

den nye Plan- og bygningsloven. Registeret kan også gi informasjon til planbeskrivelser, 

bestemmelser og retningslinjer for NB!-områdene.”1  

Informasjon om NB!-registeret, og registreringene for Elverum (inkludert kart over 

delområdet) er tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider: http://nb.ra.no/nb/by.jsf?id=141. 

Riksantikvarens begrunnelsen for å inkludere Elverum i registeret er at Leiret har en 

karakteristisk og lite endret etterkrigsbebyggelse. Rådhuset har en særlig betydning som 

monumentalbygg av stor estetisk og kunstnerisk verdi. Kjennetegn ved bebyggelsen forøvrig 

er et modernistisk formspråk med enkle linjer og enkel detaljering. Typisk bygningshøyde er 

2-3 etasjer, og typiske materialer er mur og betong. Riksantikvaren definerer vekstmønsteret 

som en blanding av planlagt og selvgrodd. Den dominerende bebyggelsesstrukturen er 

lukkede kvartaler, og de viktigste funksjonene er handel og bolig. Riksantikvarens konklusjon 

lyder slik: ”Gjenreisningsbebyggelsen i Elverum er av nasjonal interesse.”2  

Når Leiret i Elverum er tatt med i NB!-registeret, innebærer det en erkjennelse av at 

Leiret er et betydningsfullt bymiljø – ikke bare for de som bor, arbeider og ferdes der til 

daglig, men for hele landet. Det betyr at kommunen, næringsdrivende, gårdeiere og 

allmennheten bør være spesielt oppmerksomme på hva som skjer i Leiret og ta ansvar for å ta 

vare på det verdifulle bymiljøet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://nb.ra.no/nb/om_nb.jsf. Lest 20.12.2017.  
2 Samme sted. 
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Traumatisk byutvikling: Elverum og gjenreisingsbyene i Norge  

 

 
Leiret i ruiner etter bombingen 11. april 1940. (Foto: Glomdalsmuseet) 

 

Ikke all byutvikling er ønsket og villet. Elverum og de andre gjenreisingsbyene, som Molde, 

Steinkjer og Kristiansund, fikk sin moderne form og karakter som følge av krigens herjinger. 

På den måten kan vi si at den byutviklingen som skjedde i Elverum etter krigen, var en form 

for traumatisk byutvikling. Derfor er det nærliggende å fortelle historien om etterkrigstidens 

Elverum som en historie om ødeleggelse, sorg og tap. Frem til bombeangrepet hadde Elverum 

hatt et staselig småbysentrum med trehus i sveitser- og jugendstil. Maleren Christian Krohg 

sammenlignet endog Elverum med Paris, på grunn av den mektige elva og de fornemme 

gatene! Mot dette bakteppet, og med krigen friskt i minne, er det kanskje ikke så underlig at 

den nøkterne etterkrigsbebyggelsen lenge har blitt oppfattet som en dårlig erstatning for det 

som gikk tapt. ”Mye av den gamle, særpregede trehusbebyggelsen i Leiret ble ødelagt i 1940. 

På begynnelsen av 1950-tallet gikk gjenoppbyggingen etter krigen for fullt, og de nye gårdene 

som reiste seg i Leiret fikk en funksjonell og kjedelig utforming”3, står det i årboka 

”Alfarheim”, utgitt av Elverum historielag i 1998. Det er nok mange som har tenkt slik om 

gjenreisingsbebyggelsen.  

Det stemmer at gjenreisingsbebyggelsen er praktisk og funksjonell, og at den ble bygd 

i en tid hvor det var nødvendig å være nøktern og pragmatisk. Men det betyr ikke at den 

mangler arkitektoniske kvaliteter. Like mye som en historie om savn og tap, kan historien om 

det moderne Leiret fortelles som en historie om gjenreising og nybygging og om et nytt by- 

og bygningsmiljø for en ny tid. Mellom den gamle sentrumsbebyggelsen og gjenreisings-

byggene ligger det nemlig ikke bare en verdenskrig, men også store samfunnsendringer og 

nye behov, nye krav, ny teknologi og nye arkitekturidealer. 

                                                 
3 ”Elverum mot by – Leiret”. Alfarheim, nr. 12 (1997/98): 60. 
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Det gamle Leiret var utvilsomt vakkert og særpreget. (Foto: Carl Normann, Nasjonalbiblioteket) 

 

 

Men det ble det nye Leiret også – med sin egen estetikk og sitt eget særpreg. (Foto: Glomdalsmuseet)  

 

Det var til sammen 23 byer og tettsteder i Norge som ble ødelagt i 1940, blant annet 

Kristiansund, Bodø, Namsos, Steinkjer, Narvik og Molde. Allerede sommeren 1940 ble det 

opprettet et eget kontor for utarbeiding av reguleringsplaner for de ødelagte byene og 

tettstedene. Kontoret fikk navnet Brente Steders Regulering (BSR), og professor Sverre 

Pedersen fra NTH fikk ansvar for å lede og koordinere det hele. Sverre Pedersen var ikke bare 

Norges ledende byplanlegger på den tiden, men også en fagperson av internasjonalt format. 

BSR ble bemannet med en gruppe arkitekter, og de ødelagte byene ble fordelt mellom dem. 

Arkitekt Karl Grevstad fra Oslo fikk ansvaret for Elverum. BSR ble opprettet som et 

uavhengig fagorgan, men etterhvert ble kontoret underlagt direkte tysk kontroll. Hele staben 

ble blant annet sendt på studietur til Tyskland, og planene måtte godkjennes av de tyske 

myndighetene. Gjennom hele krigstiden forble BSR-planene stort sett planer – den fysiske 

gjenreisingen lot vente på seg. Og på grunn av at de tyske myndighetene hadde vært såpass 

tungt involvert, ble BSR-planene betraktet med en viss mistenksomhet etter krigen. De 

typiske BSR-planene la gjerne opp til relativt store endringer i gate- og tomtestrukturene. 

Tanken var å gjenoppbygge byene mer moderne og rasjonelle enn de hadde vært – man ville 

rett og slett benytte anledningen til å ta noen store grep. Sverre Pedersen var forankret i en 
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klassisk byformingstradisjon hvor man modellerte frem byen med utgangspunkt i gater og 

plasser, og la store vekt på å skape akser og siktlinjer. Han var i tillegg opptatt av å trekke 

landskapet og naturformasjoner inn i byplanen, for eksempel for å skape virkningsfulle 

fondmotiver. Resultatet ble byplaner med et storslagent og monumentalt preg som var ukjent 

for de norske småbyene. Dette har i ettertid blitt assosiert med noe typisk tysk. Det er 

forståelig, men ikke desto mindre urettferdig, for det er ingen tvil om at Sverre Pedersen 

utarbeidet sine byplaner etter de samme prinsippene også før andre verdenskrig.  

 

 
Fra BSR-planen for Molde. Monumentale plass- og aksevirkninger var karakteristisk for BSR-planene. Her er 
fjellformasjonene trukket inn i bybildet som blikkfang. BSR-planene så kanskje bombastiske ut, men det var 
typisk Sverre Pedersen de var, ikke typisk tyske.  
 

BSR-planene dannet likevel stort sett grunnlaget for gjenoppbyggingen av de krigsrammede 

byene. De ble riktignok gjerne noe nedskalert og nedtonet, men grunnprinsippene holdt man 

fast ved.  

I Elverum gikk det hele litt annerledes for seg. Riktignok utarbeidet BSR en plan for 

Elverum, i samarbeid med kommuneingeniør Dahl. Et førsteutkast ble lagt frem allerede i 

august 1940, og etter flere runder med omarbeidinger forelå en ny plan sommeren 1941. Den 

endelige BSR-planen for Elverum skal ha lagt opp til noen forandringer i gate- og 

tomtestrukturen, mens førsteutkastet faktisk skal ha gått ut på å beholde gate- og 

tomtestrukturen mer eller mindre uendret.4 Det ble uansett ikke noe gjenreising i Leiret så 

lenge krigen varte, og i 1946 ble det utarbeidet en ny plan. Denne gangen var det 

kommuneingeniør Sääv som sto i spissen for reguleringsarbeidet.  Reguleringsplanen ble 

mottatt med adskillig interesse både lokalt og utenfor kommunen.  

                                                 
4 Jeg har ikke funnet 1940-planen eller den vedtatte planen fra 1941. Elverum-planene er ikke avbildet i det 
publiserte BSR-materialet. Planen ble derimot omtalt i Aftenposten i august 1940, og av beskrivelsen går det 
frem at det ikke var lagt opp til store endringer annet enn muligens ved rådhuset og torget.   
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Blant annet sendte NRK en radioreportasje fra Elverum. Den er digitalt tilgjengelig, og kan 

høres fra Nasjonalbibliotekets nettsider: 

https://www.nb.no/nbsok/nb/37b51a079263e03409d367c35ded2839.nbdigital?lang=no 

 

 
I løpet av krigsårene ble det bare reist provisoriske bygg i Leiret. Det er viktig å være klar over at det var store 
og konkrete byggeoppgaver kommunen og tomteeierne sto ovenfor idet krigen var over og gjenreisingen av 
Elverum måtte begynne. Ikke minst var det et stort økonomisk løft, og i tillegg kom materialmangelen. (Foto: 
Glomdalsmuseet) 
 

I radiointervjuet forklarte kommuneingeniør Sääv hvilke grep man ville ta: ”Det ledende 

prinsipp har vært å søke det nyregulerte område naturlig innpasset i de gamle bydelene. Den 

nye planen betegner således ikke noe brudd med de gamle forhold. Videre har vi tatt sikte på 

en rasjonell utnyttelse av tomtene. Bebyggelsen forutsetter vi utformet i tilknytning til de 

stedlige gode byggetradisjoner, slik at stedet beholder sitt særpreg. Størstedelen av det 

nyregulerte området får murtvang, vi regner med ildfast bebyggelse i to og tre etasjer, og vi 

håper ved jevnt dimensjonerte bygninger å oppnå en rolig rytme i bebyggelsen. (...) 

Bebyggelsen gjennomskjæres av en nord-sydgående hovedtrafikkåre som får 20 meters 

bredde, og som er tenkt utstyrt med beplantninger mellom fortau og kjørebane. Denne gaten 

vil gi et rommelig inntrykk og danne en verdig entré til den sentrale delen av Elverum. Ellers 

er de gamle gatene opprettholdt praktisk talt uforandret.”  

Essensen i den nye reguleringsplanen for Leiret var altså at det nyregulerte området 

skulle harmonere med de gamle bydelene. Hovedgata skulle gjøres litt bredere og rettes ut, 

men ellers skulle ikke gatenettet forandres. Tomtene skulle beholde sin form, men 

tomteutnyttelse skulle bli noe høyere. Den nye planen representerte med andre ord ikke noe 

radikalt brudd med det etablerte bebyggelsesmønsteret, og i stedet for dristige grep, søkte man 

en forsiktig modernisering av den eksisterende bystrukturen. Rent prinsipielt var den største 

forandringen at det ble det innført murtvang. 
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”Det gamle Leiret skal gjenoppstå i fornyet skikkelse”. Reguleringsplanen slik den ble gjengitt i Østlendingen i 
mars 1946.  
 

 
Et bymiljø som ønsker velkommen! Kommuneingeniør Sääv forklarte i 1946 at hovedgata skulle rettes ut og 
gjøres bredere slik at den kunne fungere som en verdig entré til småbyen. Den karakteristiske gavlen på Hotel 
Central bidro til å skape dette inntrykket.  
 

Hvorfor ønsket man ikke å gjøre noen store endringer nå når byen først skulle bygges opp 

igjen? Når det ikke ble til noen grunnleggende nyregulering av Elverum, var det hovedsakelig 

fordi Elverum ikke var en by, men en landkommune. Frem til 1965 var det bare 

bykommunene som var pålagt å utarbeide reguleringsplaner, og som hadde noen 

reguleringsmyndighet. Det som fantes i landkommunen Elverum, var en såkalt 

bygningskommune. Bygningskommunen var en sammenslutning av huseierne i Leiret, og ikke 

noe kommunalt organ, og huseierne hadde verken interesse av eller anledning til å omregulere 

byen. Situasjonen var annerledes i mange av de andre gjenreisingsbyene, som for eksempel i 

bykommunene Kristiansund, Bodø og Molde, hvor myndighetene hadde mulighet til å 

planlegge og gjennomføre endringer i tomte- og gatestrukturen. Gjenreisingsarbeidet fikk på 

den måten et litt annet utgangspunkt i Elverum enn i de andre gjenreisingsbyene. At man i 

stedet for å gjøre store endringer søkte å modernisere den eksisterende bystrukturen er et 

viktig poeng i byens historie, og ikke minst noe som kommer til syne i bybildet.  
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Leiret før og etter. Bredere gater og høyere tomteutnyttelse – ellers er sentrumsstrukturen prinsipielt den samme. 
(Illustrasjon fra ”Alfarheim” 1997/98) 
 

 

Etterkrigsarkitekturen: Funksjonalismen etter funkisen 

Det nye Leiret vil bli meget vakkert. Det er lagt sterk vekt på rommelige gater med stilrene 

bygninger, skrev Aftenposten 15. oktober 1947. I samtiden var holdningen til de nye 

bygningene jevnt over positiv, i hvert fall slik den kom til uttrykk i avisene. Det gjaldt ikke 

bare i Elverum, men også i de andre gjenreisingsbyene. Pent, moderne og stilrent var ord som 

ble hyppig brukt om de nye arkitekturen. Men hva slags stil var det snakk om?  

 

 
Ingen tvil om når disse husene ble bygd. Men hvilke trekk er det egentlig som gjør etterkrigsbebyggelsen så lett 
å kjenne igjen og identifisere?  
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Den typiske etterkrigsarkitekturen er umiskjennelig moderne, og fortjener merkelappen 

modernisme. Eller rettere sagt; den representerer en videreutvikling av modernismen, eller 

funksjonalismen, som slo igjennom i Norge ved inngangen til 1930-tallet. Typisk for 

mellomkrigsfunksjonalismen – funkisen – er flate tak, glatte vegger, enkle linjer og 

geometriske former, sammenhengende vindusbånd og en forkjærlighet for glass og betong. 

Stilen skulle være internasjonal og tidløs. Ambisjonen var å frigjøre arkitekturen fra historien, 

og i stedet utvikle et formspråk som signaliserte troen på fremtiden og fremskrittet og 

begeistring over moderne teknologi.  

 

 
Funkis på Hamar. Bensinstasjon tegnet av Rolf Prag. (Foto: Fotograf Normann/Domkirkeodden) 
 
 

Funkisen fra 1930-tallet var stilren og moderne. Men kanskje litt kjølig og litt for moderne? 

Det var slike tanker arkitektene begynte å gjøre seg mot slutten av 1940-tallet. Det kan virke 

som om man i kjølvannet av krigen følte behov for en litt mer nedtonet arkitektur, og slik 

skjedde en videreutvikling av funksjonalismen. Skalaen ble mindre, formene ble mindre 

dristige, arkitektene grep tilbake til tradisjonelle former og bygningselementer og åpnet til og 

med for litt forsiktig ornamentering. Sammenlignet med funkisen virker derfor 

etterkrigsarkitekturen varmere, vennligere og mer menneskelig. Som den norske arkitekten 

Bernt Heiberg skrev i Bonytt i 1948; det var igjen på tide å ta hensyn til den jevne manns 

behov for hygge og trivsel. Det er i denne tradisjonen at gjenreisingsarkitekturen i Elverum 

hører hjemme.  
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Det er ikke så lett å sette noen dekkende merkelapp på etterkrigstidens modernistiske hverdagsarkitektur. Det er 
kanskje en av grunnene til at den lenge har blitt oversett i arkitekturhistorien, og i beste fall betraktet som en litt 
slapp og kjedelig avart av funksjonalismen. For å gjøre det ekstra vanskelig har denne arkitekturen blitt angrepet 
fra to kanter. Mens noen har sett på den som en dårlig erstatning for tidligere tiders byggeskikk, finnes det også 
de som har betraktet den som svik mot den heroiske modernismen fra 1930-tallet. Etterkrigsarkitekturen har med 
andre ord blitt kritisert både for å være for moderne og for ikke å være moderne nok. (Foto: Glomdalsmuseet) 
 

Etter andre verdenskrig mistet altså funksjonalismen sin appell som stil. Som arbeidsmåte 

eller tilnærming til byggeoppgaven, derimot, ble fokuset på funksjon enda viktigere. 

Arkitektene tok i større grad en noensinne utgangspunkt i hvilke behov det var som skulle 

løses, og forsøkte å utforme husene deretter. Slik fikk vi en praktisk, moderne og i ordets rette 

forstand funksjonell arkitektur. Vi kan snakke om en funksjonalisme innenfra der bygningene 

ble modellert rundt de oppgavene de skulle løse, og der praktiske krav til bruk og møblering, 

lys, varme, sanitærforhold osv. dannet utgangspunkt for utformingen. Resultatet ble en ydmyk 

og nøktern form for modernisme. De viktigste formale kjennetegnene ved etterkrigs-

modernismen slik den kom til uttrykk i den hverdagslige bolig- og forretningsarkitekturen kan 

oppsummeres i følgende punkter:   

 

• Saltak eller valmet tak, dekket med skifer eller takstein. De flate funkistakene ble borte. Dette 

hadde ikke bare en estetisk, men også en praktisk årsak: Flate tak krevde takpapp, og det var 

mangelvare etter krigen. Skråtak var dessuten bedre egnet på steder med snørike vintre.    

• Tradisjonelle vinduer som ligger som ”hull” i fasaden, gjerne med sprosser. Man gikk bort 

ifra funksjonalismens sammenhengende vindusbånd og hjørnevinduer. Også dette kan ha hatt 

praktiske grunner – små vindusflater gjør at rommene innenfor blir letter å holde varme. 

• Lokale og tradisjonelle materialer og større materialrikdom i fasadene: Tegl, granitt, 

naturstein og tre i tillegg til murpuss.  

• Utenpåhengte balkonger, ofte med dekorative brystninger i smijern.  
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• Dekorative elementer: vinduer med forskjellig utforming, forseggjorte inngangspartier med 

for eksempel døromramninger i granitt, dekorative balkongbrystninger i smijern, omhyggelig 

utførte firmalogoer og lysreklame. 

• Enkle, men velproporsjonerte bygningsvolumer.   

  

 
Særpreg og rolig rytme. I 1946 forklarte kommuneingeniør Sääv at den nye bebyggelsen skulle utformes ”i 
tilknytning til de stedlige gode byggetradisjoner, slik at stedet beholder sitt særpreg”. Bygningene skulle være 
”jevnt dimensjonerte”, og målet var å oppnå en ”rolig rytme” i bebyggelsen. Likevel; det nye og moderne sto 
høyt i kurs i etterkrigstiden, og man grep ikke til fortidens løsninger når man satte i gang med nybyggingen. 
(Foto: Glomdalsmuseet) 
 

 

 

Gatelangs i Leiret 

Dette er ingen komplett gjennomgang av gjenreisingsbebyggelsen i Leiret, men en 

presentasjon av noen typiske og viktige bygg. Bygninger som Ekren, Rein, Hotel Central, 

Skogbrukets hus og selvfølgelig rådhuset Elvarheim ”angir tonen” i Leiret, og kan betraktes 

som referansebygg. Betraktningene omkring disse bygningene kan overføres til den øvrige 

gjenreisingsbebyggelsen.    

 

 

Ekren 

”Ekren skal reise seg av ruinene. Fire butikker, mange kontorer og fire pene leiligheter”, 

skrev Østlendingen 29. juni 1946. Kommunehuset Ekren sto ferdig i 1947, og var ett av de 

første byggene som reiste seg i Leiret etter krigen. Arkitekten het Gunnar Bjerke. Ekren er 

typisk for de kombinerte butikk-, kontor- og boligbyggene som til sammen skaper det 

karakteristiske bygningsmiljøet i Storgata, og har de fleste trekkene vi forbinder med 

etterkrigsarkitekturen: Tre etasjer, valmet tak, variert materialbruk og noen dekorative 

detaljer.  
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Ekren opp av ruinene. Østlendingen fulgte gjenreisingen bygg for bygg og er en viktig kilde til kunnskap om 
gjenreisingsarbeidet og hvordan de nye byggene ble mottatt i samtiden. Østlendingen 29. juni 1946. 
 

Første etasje er forblendet i granitt, mens det er teglfasader i de to øverste etasjene. Taket er 

valmet og dekket med skiferplater. Kombinasjonen granitt, tegl og skifer er typisk for 

etterkrigsbebyggelsen. Vinduene er store i første etasje, hvor butikklokalene ligger, og mindre 

i de to øverste etasjene. I andre etasje lå kommunens kontorer, og i tredje lå leilighetene. De 

var på 3 rom og kjøkken, som ble etterkrigstidens standard leilighetstype. Østlendingen kunne 

berette at alle leilighetene skulle få bad og wc, og at det ville bli fellesvaskeri og boder til 

matoppbevaring i kjelleren, i tillegg til bodene på loftet. Avisen var med andre ord opptatt av 

at etterkrigsbebyggelsen hadde en høyere standard enn i den som gikk tapt. Å bygge gode 

boliger var førsteprioritet etter krigen, og vi skal ikke glemme at gjenreisingen innebar en 

enorm heving av boligstandarden og den tekniske standarden i bebyggelsen generelt.  

 

 
Tre etasjer og valmet tak. Fasader i tegl og granitt. Store vinduer i første etasje og små vinduer i de øverste. 
Ekren er solid, velproporsjonert og tidstypisk. (Foto: Glomdalsmuseet) 
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Ekren er godt bevart, noe som trolig ikke minst skyldes at man brukte gode materialer. Særlig tegl og granitt er 
vakkert og bestandig. Inngangspartiet har fått et nytt utspring. Ved en ev. fasaderehabilitering kan man vurdere 
om dette kan tilbakeføres til original stand eller om behovet for å skjerme butikkinngangene kan løses på en 
annen og mer diskret måte.  
 
 

 
Se opp for detaljene! Forseggjorte firmalogoer i tidstypisk skrift fungerer som dekorative elementer.  
 
 
 
Rein  
 

 

 
Moderne butikklokaler med store vinduer i første etasje. Boliger i de to øverste etasjene. Glatte, enkle fasader, 
men gode proporsjoner. (Foto: Glomdalsmuseet) 
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Rein er nabobygget til Ekren, og ble ferdig noen år seinere, i 1953. Bygget er i tre etasjer og 

har saltak. Fasadene er pusset, taket dekket med skifer. I første etasje er det forretninger og 

store vindusruter. I andre og tredje etasje, hvor det er boliger, er det små vinduer. To av 

vinduene i hver av de to boligetasjene er større og har flere sprosser – dette er trolig 

stuevinduer. Denne variasjonen i vindusutformingen bidrar til å skape rytme i fasaden og til å 

motvirke bygningens noe langstrakte preg. Opprinnelig lå disse noe større stuevinduene i 

flukt med inngangspartiene i første etasje, slik det vises på bildet ovenfor. Vindusutformingen 

gjør bygningen lesbar; man skjønner med en gang hvilke funksjoner som befinner seg hvor. 

Dette kan høres banalt ut, men lesbarheten er en av kvalitetene ved etterkrigsarkitekturen. 

 

 
Rein er rimelig godt bevart. Viktige og originale bygningsdeler som skifertaket og sprossevinduene er intakte. 
Men i likhet med Ekren har også dette bygget fått et nytt utspring over inngangspartiet. Den største forandringen 
er det store vinduet i midten i første etasje. Her var det opprinnelig en dør, og effekten av inngangsparti i første 
etasje og stuevinduer i etasjene over er gått tapt.   
 

 
Materialrikdom i knapphetens tid. Detalj fra inngangspartiet. Fliser, granitt og treverk. Dette er et godt, og godt 
bevart, eksempel på etterkrigstidens form- og materialglede. Slike detaljer løfter arkitekturen og bør bevares.  
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Ekren og Rein dannet en fin enhet og skaper et harmonisk gatemiljø. De to bør fortsatt betraktes som en enhet. 
Stilen er stram og enkel, men byggene har et solid preg. Materialbruken og detaljene, for eksempel ved 
inngangspartiene, gjør at byggene fremstår som noe langt mer enn minimumsløsninger. (Foto: Glomdalsmuseet) 
 

 

St. Olaf 

Lensmannsgården St. Olaf sto ferdig i 1950, men planene forelå allerede i 1946. Arkitekten 

het Øyen. Østlendingen presenterte bygget 29. juni 1946: ”St. Olav reiser seg i ny skikkelse. 

Flott 3-etasjers gård skal oppføres snarest mulig.” I følge avisen skulle første etasje forblendes 

med naturstein og de to øverste med håndbanket tegl. St. Olaf er et eksempel på at mye ikke 

gikk helt etter planen under gjenreisingen. På grunn av materialmangelen måtte for eksempel 

arkitekter og byggherrer ofte ta til takke med det som var mulig å skaffe der og da, selv om 

det sto noe annet på tegningen. For St. Olafs del ser det ut til at man måtte gi avkall på 

naturstein og håndbanket tegl og klare seg med pussede fasader. St. Olaf ble et 

velproporsjonert og pent bygg likevel, og denne formen for påtvungen improvisasjon er også 

en del av historien om gjenreisingen.  

 
Østlendingen 29. juni 1946: ”I det hele tatt gi planene for det nye St. Olav et meget tiltalende inntrykk, og 
gården vil sikkert bli et verdig trekk i det nye bybildet som etter hvert skal dannes på ruinene av det gamle 
Elverums Leir.”  
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St. Olaf slik bygget ble realisert... (Foto: Glomdalsmuseet) 

 

 
... og St. Olaf i dag. Hele fasaden er malt i samme farge og balkongene er fjernet, men det store og det hele har 
gården beholdt sitt opprinnelige utseende.   
 

 

Pedersen 

Pedersengården er svært preget av tidens tann, og i tillegg fått en ekstra etasje på toppen av de 

tre opprinnelige. Når ”Pedersen” likevel er med i denne oversikten, er det fordi gården har en 

viktig funksjon i byrommet ved rådhuset. Pedersengården er tegnet Hamar-arkitekten Finn 

Poppe. Det fantes to profilerte arkitekter på Hamar i mellom- og etterkrigstiden: Rolf Prag, 

som tok seg av de mer fasjonable byggene, og Finn Poppe, som var mannen for de mer 

hverdagslige byggeoppgavene. Pedersengården faller i den siste kategorien, og ble utformet 

over samme lest som resten av bebyggelsen i Leiret med tre etasjer (forretninger i første og 

boliger i andre og tredje), saltak og tradisjonelle sprossevinduer. Fasaden er pusset med 

rødbrun puss, og gården fungerer på den måten som et verdifullt fargeinnslag i bybildet. Farge 

var et virkemiddel som ble brukt svært bevisst i etterkrigstiden.  
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Lysreklame var hypermoderne i samtiden, og fortsatt utgjør firmanavnet et fint dekorativt element.  
 

Opprinnelig var taket dekket av skifer, og på ett bilde ser vi at firmanavnet var preget inn i 

taket, enten ved hjelp av skifer i mørkere farge eller på en annen måte. Dette er en detalj som 

vitner om overskudd og fantasi, men som dessverre har gått tapt.  

 

 
Pedersengården med det som må ha vært Elverums mest dekorative tak.  (Foto: Glomdalsmuseet) 

 
Pedersengården har sin betydning ikke først og fremst som enkeltbygg, men som en del av det 

helhetlige bymiljøet rundt rådhuset. Dette må man ta hensyn til ved en eventuell rehabilitering 

eller nybygging.  

 

 
Pedersengården er en viktig del av byrommet ved rådhuset. (Foto: Glomdalsmuseet) 
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Hotel Central.  

Hotel Central ble innviet på selveste 17. mai i 1950. Aftenposten var til stede og skrev 

følgende: ”Et av de flotteste nybygg i Elverum er hotell Central, som i dag ble innvidd ved en 

større fest. Det nye hotell er oppført etter tegninger av arkitekt Otto Scheen, Oslo. Det hele 

har fått en meget tiltalende utførelse.” Arkitekt Otto Scheen (1889 – 1979) behersket en lang 

rekke stiler. Han tegnet nybarokke villaer og leiegårder i jugendstil, men er mest kjent for 

Vinmonopolets monumentale anlegg på Hasle i Oslo. Det ble bygd i 1932-33, og utført i en 

særegen funksjonalistisk stil med innslag av art deco. I Elverum tegnet han et nøkternt og 

praktisk hotellanlegg som føyde seg godt inn i den øvrige bebyggelsen, men som samtidig 

fikk en visst monumentalt preg. Det er særlig gavlpartiet som skaper variasjon og gjør den 

ellers så nedtonede bygningen til et blikkfang i bybildet.  

 

  
Hotel Central med sitt markerte gavlparti som gir bygget et åpent og inviterende inntrykk.  
Tre etasjer og saltak som resten av gjenreisingsbebyggelsen. (Foto: Glomdalsmuseet)   
 
 

 
Hotel Central i dag. En ekstra etasje og et tilbygg har endret arkitekturen, men hovedinntrykket er fortsatt det 
samme. Gavlpartiet med balkongene beholdt, og det samme gjelder takformen og de pussede fasadene. Dette er 
viktige bygningselementer som ikke bør endres.   
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Skogbrukets hus 

Skogbrukets hus sto ferdig i 1953, og har noe av den samme monumentaliteten som rådhuset. 

Det er kanskje bare naturlig i skogbrukskommunen Elverum, men like fullt verd å merke seg. 

Skogbrukets hus nærmest troner på en hjørnetomt, og beliggenheten på hjørnet er markert på 

en svært elegant måte. Bygningen bøyer seg smidig rundt hjørnet, og inngangspartiet til 

kunstgalleriet er omsorgsfullt utformet. Med tre etasjer, pussede fasader og valmet tak med 

takarker og takstein følger Skogbrukets hus mønsteret i bebyggelsen forøvrig. Samtidig 

hersker det ikke tvil om at dette er en bygning som skiller seg ut både i størrelse og betydning. 

Bygget har flere innganger, og de er gitt forskjellig utforming alt etter funksjon. Inngangen fra 

Gamle Trysilveg har fått den mest påkostede utformingen, og står øverst i hierarkiet av 

innganger.  

 

 
Skogbruket har en sterk tilstedeværelse i bybildet. En monumental hjørnegård med en særpreget hjørneløsning.  

(Foto: Glomdalsmuseet) 

  
Skogbrukes hus smyger seg rundt hjørnet av St. Olavs gate og Gamle Trysilveg. Omhyggelig utformede vinduer 
som trappes av oppover i første etasje og fint utformet inngangsparti.  
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Leirets flotteste inngangsparti? De fleste av gjenreisingsbyggene i Leiret har noen dekorative detaljer som vitner 
om formglede og fantasi og gjør byggene til noe langt mer enn nødtørftige minimumsløsninger. Det kan ofte 
handle om forseggjorte inngangspartier, og her står Skogbrukets hus i en særstilling: Trapp og omramning i 
mektig granitt, dør i edelt treverk og med ”Skogbrukets hus” i kunstferdige smijernsbokstaver over.    
 

 

 

Rådhuset Elvarheim  

Rådhus er en særegen byggeoppgave, og Elvarheim står naturlig nok i en særstilling blant 

byggene i Leiret. Et rådhus er et sted for administrasjon, beslutningstagning og maktutøvelse, 

men også for fest, fellesskap og kultur. Et rådhus må derfor utformes med omhu, og for 

rådhuset i Elverum ble det utlyst en arkitektkonkurranse allerede i 1946. Vinnerne av 

konkurransen var arkitektene Torp & Torp, og de kalte bidraget sitt ”Glåmdalens hjerte”. 

Konkurransen ble grundig omtalt i fagbladet Byggekunst i 1953. I juryens uttalelse het det 

blant annet at: ”Det er av stor betydning når det nå reises et rådhus i Elverum, at 

bygningskomplekset oppnår en karakter, som hverken er for fremmedartet, altfor 

storbymessig eller det motsatte, men at man oppnår en bygning som enkelt, uaffektert og 

naturlig glir inn i Elverums miljø.” Nettopp det var det vinnerutkastet gjorde: 

Bygningsmassene glir enkelt og vakkert inn i miljøet, mente juryen, og karakteriserte 

helhetsbildet som malerisk og tiltalende. I juryen satt blant andre arkitekt Arnstein Arneberg, 

en av arkitektene bak rådhuset i Oslo. Han mente at Elverum ville få et moderne rådhus som 

fyller høye praktiske og estetiske krav. Også ordfører Trovaag var storfornøyd og overbevist 

om at bygget ville passe inn i dette bysamfunnet vårt i skogbygda, og at det er verdig 

Glåmdalens hjerte. Begge sitatene er hentet fra Østlendingen 21. september 1946.  
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Rådhuskonkurransen ble omtalt både i lokal og nasjonal presse, og i arkitektenes fagblad.  

 

 
Juryen mente at rådhuset ville gli enkelt og vakker inn i miljøet – og fikk rett i det. (Foto: Glomdalsmuseet) 

 

Arkitektene, Leif Torp og Ernst Torp, var brødre, og de etablerte praksis i Oslo i 1930. De 

deltok også i konkurransen om rådhuset i Bergen, der Erling Viksjø til slutt gikk av med 

seieren. Torp & Torp ble kjent for å holde en høy kvalitet når det gjaldt form og materialbruk, 

og for å ta hensyn til eksisterende bebyggelse og byplanløsninger. Leif Torp var eksperten når 

det gjaldt grunnplan og byplanhensyn, mens Ernst Torp var mer opptatt av selve bygningene 

og hadde et godt blikk for detaljer. Begge hadde solide utdanninger og studieopphold i mange 

land i Europa bak seg; dette var med andre ord arkitekter med en solid faglig bakgrunn. 
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Den vestre langsiden vender mot et grøntområde og Glomma. Storgata løper over plassen, slik at rådhusplassen 
fungerer som et naturlig samlingspunkt i sentrum. (Foto: Glomdalsmuseet) 
 

 

 
Det var mange funksjoner som skulle inn under samme tak i Elvarheim. En egen kontorfløy rommer de mange 
kommunale kontorene, og her ligger også biblioteket i første etasje og underetasjen. Festfløyen ligger vinkelrett 
på kontorfløyen og har herredsstyresal, kunstindustrimuseum, malerisamling, fest- og teatersal og kjøkken. 
Tårnet formidler mellom de to fløyene. Her ligger inngangshallen og formannskapssalen. I selve tårnet, under 
tårnhatten, er det klokkespill og vigselsrom. Anlegget inkluderte også en kino på østsiden av bygget med plass til 
700 personer. Vindusutformingen er uhyre bevisst: enkle og like vinduer i kontorfløyen og større og mer 
forseggjorte vinduer i festfløyen. Vinduene i biblioteket stiller i en klasse for seg – dette er etterkrigsmodernisme 
på sitt mest dekorative og fantasifulle. (Foto: Glomdalsmuseet)   
 

 

 
Bygningen ble støpt i betong og pusset utvendig. Sokkelen, de utvendige trappene og detaljer rundt vinduer og 
tårnet i lys granitt fra Elverum. Taket er tekket med skifer. Inngangen til biblioteket på hjørnet av kontorfløyen 
er mesterlig utformet! 
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I Elvarheim viser etterkrigsmodernismen seg fra sin mest ekspressive side. Bygget er 

monumentalt og dekorativt uten å virke prangende eller ekstravagant. Arkitekturen er livlig 

og optimistisk, rik på former og materialer, men hele tiden behersket og elegant. Bygningen 

er preget av overskudd og formglede og ydmykhet overfor oppgaven. Bygget er både enkelt 

og monumentalt på samme tid. Det er umiskjennelig moderne, men står godt forankret i en 

tradisjon. Typisk for etterkrigsarkitekturen at hvordan både bygningselementer og materialer 

kan referere til eldre arkitektur eller funksjoner som har vært viktige på stedet. Der 

førkrigsmodernismen ønsket å være internasjonal og universell, søkte man etter krigen det 

lokale og det som var særegent for stedet. Men man gjorde det ikke gjennom å etterligne 

tidligere tiders byggeskikk, men gjennom å ”tolke” kjente elementer på en ny måte – i 

henhold til moderne behov, materialer og tekniske krav. 

 

 
Det finnes mange fine smijernsarbeider i Leiret. Balkongbrystningene på Elvarheim er blant høydepunktene. 
Over hovedinngangen viser øks og sag til arbeidslivet i skogbruksbygda.   
 

 
På festfløyen er det derimot blomstermotiver!  
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Interiøret er preget av form- og fargeglede og stor materialbevissthet. Furu fra kommunens skoger, rå betong i 
dragerne, tegl og betong, vakkert steingulv og originale lamper og benker.  
 

 

Brutalt ødelagt, omsorgsfullt bygd opp igjen 

 

 
Den hvite by ved Glomma... Aftenposten 3. juli 1954. Det nye Elverum oppsto i møtet mellom etterkrigstidens 
dekorative, ekspressive funksjonalisme og småbyens dimensjoner og byggeskikk. 
 

 

Leiret har en enhetlig arkitektur som er typisk for gjenreisingsperioden, det vil si fra andre 

halvdel av 1940-tallet og frem til slutten av 1950-tallet. Denne arkitekturen har gitt Leiret sitt 

særpreg, og den kan i tillegg fortelle om en dramatisk epoke i byens historie. 

Gjenreisingsbebyggelsen i Elverum sentrum er nært beslektet med gjenreisingsarkitekturen i 

andre byer og tettsteder i Norge, og har dermed en sterk historisk forankring. Leirets karakter 

som gjenreisingsområde bør derfor ivaretas og tydeliggjøres. Elverum viser stor bevissthet 

omkring sin (krigs)historie, blant annet som vertskap for filmfestivalen ”Movies on War”. Det 

å ta vare på gjenreisingsbebyggelsen bør betraktes som en naturlig forlengelse av denne 

bevisstheten. Dette krever kunnskap om gjenreisingsarkitekturens karakter. Bebyggelsen i 

Leiret har nemlig ikke bare en historisk forandring, men står også i en arkitekturhistorisk 

kontekst.      
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Arkitekturen fungerer som historieforteller, men har også kvaliteter i seg selv – som arkitektur. (Foto: 
Glomdalsmuseet) 
 

Denne arkitekturhistoriske konteksten er ikke umiddelbart lett å få øye på. I arkitekturhistorie-

skrivningen har man stort sett gått raskt forbi den nøkterne hverdagsbebyggelsen som fikk 

prege landets småbyer i den første etterkrigstiden. I et relativt nytt oversiktsverk over norsk 

arkitekturhistorie, ”Norsk arkitekturhistorie”, fra 2003 heter det enkelt og greit at ”den 

upretensiøse arkitekturen som vart reist under og etter krigen tok opp i seg både 

funksjonalismen og nasjonale tradisjonar, utan at arkitekturen dermed vart tradisjonell. Det 

var tale om nyutvikla hustypar, basert på velprøvde prinsipp.”5 Det er først og fremst 

boligarkitekturen det handler om her, men karakteristikken er god også for de hverdagslige 

forretnings- og boligbyggene i Leiret. Etterkrigstidens boligbygging har gjerne blitt fremstilt 

som nødvendig, men nødtørftig, og arkitekturhistorikerne har først og fremst konsentrert seg 

om monumentale byggeoppgaver og unike verk bygninger skapt av de mest toneangivende 

arkitektene.  

Blant svenske arkitekter og arkitekturhistorikere har derimot interessen for 

etterkrigstidens hverdagslige modernisme vært større. Den svenske arkitekturhistorikeren Eva 

Rudberg har for eksempel skrevet mye om det hun kaller folkhemmets arkitektur. Folkhemmet 

kan oversettes med velferdsstaten. I boka ”Folkhemmets byggande” skriver hun at det ”finns 

en omtanke och eftertanke i detta folkhemmets byggande som inte gör mycket väsen av sig, 

men som har kvaliteter som man bör värna om och som man har mycket att lära av.”6 Hun 

beskriver den hverdagslige 1940- og 50-tallsbebyggelsen som robust og udogmatisk, og som 

en arkitektur som skaper rom for trivsel. Hun mener den er kjærlig utført med kvalitet i 

                                                 
5 Brekke, Nils Georg, Per Jonas Nordhagen og Siri Skjold Lexau. Norsk arkitekturhistorie: Frå steinalder og 
bronsealder til det 21. hundreåret. Oslo: Det Norske Samlaget, 2003, s. 345.  
6 Rudberg, Eva. Folkhemmets byggande under mellan og efterkrigstiden. Stockholm: Svenska turistföreningen, 
1992, s. 87.  
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håndverket, og at den er oppfinnsom og omsorgsfull selv om den stammer fra en tid der 

ressursene var knappe. Gjenreisingsarkitekturen i Elverum kan beskrives på samme måte.  

En av grunnene til at svenske arkitekturhistorikere har hatt et mer våkent blikk for 

etterkrigsarkitekturens kvaliteter, det var svenske arkitekter som ledet an i utviklingen av 

denne mykere og mer folkelige formen for modernisme. Svensk arkitektur var toneangivende 

i årene etter ander verdenskrig, og den svenske etterkrigsarkitekturen vekket beundring over 

hele Europa. Den svenske ”folkhemsarkitekturen” ble vist frem over hele verden, og i 

utstillingskatalogen ”Sweden builds” fra 1957 ble følgende ord brukt for å beskrive den 

skandinaviske samtidsarkitekturen:  

Ren, enkel, direkte, elegant, lett, lys, demokratisk, følsom, harmonisk, sjarmerende, elegant, 

ydmyk, velbygd, vakkert detaljert, fargerik, leken, sivilisert.  

Det er i denne tradisjonen gjenreisingsarkitekturen i Elverum står, og de samme 

ordene kan brukes om førti- og femtitallsbyggene i Leiret. Man skal være forsiktig med å 

tillegge arkitekturen moralske kvaliteter, men jeg vil likevel påstå at det er en slags 

skikkelighet i denne arkitekturen. Den kan kalles nøysom, vennlig og lavmælt, og den roper 

ikke på oppmerksomhet på samme måte som mye av dagens byggeri. 

Gjenreisingsarkitekturen er enkel og nøktern, men vitner samtidig om fantasi og formglede. 

Det er denne kombinasjonen som særpreger arkitekturen og gir den sin kvalitet.  

Etterkrigsarkitekturen har ofte blitt beskrevet som et resultat av tidsnød og 

materialmangel. Selv om det er all grunn til å revidere den oppfatningen, skal det ikke stikkes 

under en stol at den ble til i en periode hvor byggeoppgavene var mange og det verken var tid 

eller mulighet for ekstravaganser. Arkitektene hadde ikke mange virkemidler til rådighet, og 

det er ikke til å komme fra at arkitekturen ble nøktern og nedstrippet. I fagbladet Byggekunst i 

1951 kommenterte arkitekt Helge Abrahamsen dette på en svært dekkende måte: ”En trang 

økonomi gjør at vi må bygge billig. Men spartansk behøver ikke å si kjedelig, nøysomt 

behøver ikke å si stereotypt. Jo, sparsommere en må være med de kostbare virkemidlene, 

desto mer samvittighetsfullt må en behandle husets komposisjon og de nødvendige detaljene 

for at sluttresultatet skal bli et hus som kan gi en stimulerende opplevelse.” 

På sitt beste er etterkrigsarkitekturen velproporsjonert og harmonisk. Byggene har en 

skala som oppleves som ”menneskelig”, de er behagelige å se på og kan definitivt gi en 

stimulerende opplevelse. Men gjenreisingsarkitekturen er også sårbar, og utsatt for hårdhendt 

og ufølsom behandling falmer den og mister sin sjarme. Gjenreisingsbebyggelsen i Leiret er i 

utgangspunktet godt bevart, og den fortjener fortsatt kjærlig behandling.  
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Arkitekturen er enhetlig uten å være monoton, og til sammen danner et enhetlig bybilde. Bygningene er godt 
avstemt mot hverandre, og danner nettopp det rolige bymiljøet som man hadde satt seg fore å skape i 1946.  
 

 
Borgen, opprinnelig bygd som hotell. Gjenreisingsbyggene henvender seg til gaten på en utpreget 
hensiktsmessig måte. De har det som i dag kalles ”aktive førsteetasjer”, og som ofte fremholdes som en 
forutsetning for å skape ”attraktive” bystrøk. Her er det særlig hjørnet som er fint bearbeidet. Elverum var ingen 
by, men bygde likevel et sentrum med gode bykvaliteter. (Foto: Glomdalsmuseet) 
 

 

 
Fantasifullt inngangsparti som bidrar til å avlive myten om gjenreisingsarkitekturen som trist og kjedelig og et 
resultat av materialmangel og tidsnød. 
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Hvordan ta vare på Leiret? 

Arkitekturen i Leiret er en hverdagsarkitektur, en bruksarkitektur. De eldste gjenreisings-

byggene nærmer seg 70 år, og det sier seg selv at de må vedlikeholdes og oppgraderes. 

Utfordringen er å bevare særpreget uten at det går på brukbarheten løs. Det er mulig, men det 

krever omtanke og kunnskap. Punktene under er noen forslag til bestemmelser som kan 

brukes for å vurdere hvordan vedlikeholdstiltak og andre endringer.  

Som også Riksantikvaren fastholder i NB!-registeret, ligger mye av den kulturhistoriske 

verdien i Leiret i helheten. Gjenreisingsbebyggelsen består av karakteristiske bygninger som 

gjennomgående er lite forandret. Byggene har kvaliteter hver for seg og i seg selv, men det er 

helheten som gir miljøet sin identitet. Noen bygg fremstår likevel som ekstra viktige. Det er 

for det første rådhuset Elvarheim, som står i en særstilling på grunn av sin funksjon, sin 

monumentalitet og sin høye estetiske kvalitet. Skogbrukets hus utmerker seg også i bybildet. 

Om ikke like storslagent som rådhuset, så gjenspeiler skogbrukshuset like fullt skogbrukets 

betydning i Elverum. Bygningen holder en høy arkitektonisk kvalitet, og det rikt ornamenterte 

inngangspartiet, det buede hjørnet og de avtrappende vinduene vitner om formsans og godt 

håndverk. Hotel Central bør også bevare sitt opprinnelige utseende så langt det er mulig. 

Spesielt gavlpartiet er fint utformet, og fungerer som et blikkfang når man beveger seg inn i 

sentrum. Blant de mer hverdagslige bygningene står Ekren og Rein i en særstilling. De ligger 

side om side, var blant de første gjenreisingsbyggene, og har gjennomgått relativt få 

endringer. Ekren og Rein er typiske i sin utforming, og de representerer et stort mangfold når 

det gjelder materialer (tegl, murpuss, skifer, granitt, glassbyggerstein, tre, fliser). Sammen 

med hotellet og rådhuset utgjøre de Leiret ”i et nøtteskall”.   

Selv om disse bygningene kan sies å stå i en særstilling, mener jeg at alle bygningene som er 

beskrevet i denne rapporten er viktige for å ivareta helheten i bymiljøet i Leiret. Alle tiltak, 

enten det er snakk om rehabilitering/endring eller nybygging, bør derfor forholde seg til den 

eksisterende strukturen når det gjelder gesimshøyder, takformer, materialer og volumer. I 

tillegg bør det tas hensyn til følgende punkter:  

 

• Materialer: De fleste fasadene er pusset (noen i farger), men i tillegg finnes det innslag 

av tegl, granitt, skifer, smijern og tre. Ved nybygging/rehabilitering må samme 

materialer tas i bruk. 

• Vinduer: Opprinnelige vindusformer må brukes. 

• Tak: Opprinnelig tekkingsmaterialer må brukes.  
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• Farger: Mineralittpuss i farger var mye brukt i etterkrigstiden. For Kristiansunds 

vedkommende er gjenreisingstidens fargepalett rekonstruert. Noe lignende kan 

utarbeides for Elverum.   

• Tilbygg og ekstra etasjer kan føre til at byggene kommer ut av balanse og rytmen i 

bybildet går tapt. Her bør kommunen være restriktiv. 

• Etterisolering: Her bør det finnes løsninger som ikke forandrer fasadeuttrykket.     

• Firmalogoer. Firmalogoer og lysreklame hører med i et moderne forretningsstrøk. Slik 

var det også i etterkrigstiden. Logoer og skilt bør søkes utformet i tråd med arkitekturen 

(skrifttyper, størrelser, plassering). Slik blir de også ekstra virkningsfulle!  

• Måten byggene møter gata på er en kvalitet som handelsstanden bør være seg bevisst og 

se nytten av: I første etasje ligger forretningene, og de store vinduer og de markante 

inngangspartier virker inviterende. Dette bidrar til å skape et bymiljø hvor det er 

interessant å ferdes, og det burde gi grunnlag for ”god butikk”. Byggelinjen mot gate 

må bevares.  

• Balkonger mot gate: Eksisterende balkonger bør bevare, evt. tilbakeføres til original 

stand. Mot baksiden/gårdssiden kan det tillates å montere nye balkonger.  

 

 

 

Inspirasjon og litteratur  

I Steinkjer er det opprettet et nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur. Senteret skal være et 

kompetansesenter for gjenreisingsbyene, og formidler alt fra historiekunnskap til informasjon 

om byggteknikk og rehabiliteringsmetoder. Særlig det siste er verdifullt. 

http://www.gjenreisingsbyer.no 

 

 

Kristiansund har kommet langt i å verne om sin gjenreisingsarkitektur. Her burde det være 

inspirasjon å finne! På den innholdsrik nettsiden: http://www.gjenreisningsbyen.no. er det 

samlet tekst og bilder om Kristiansund før, under og etter andre verdenskrig.  

Kristiansund kommune har i tillegg gitt ut flere hefter, og har også laget en dokumentarfilm 

om byen.  

Nordmøre museum har en nettutstilling om gjenreisningsbyen Kristiansund: 

http://www.nordmore.museum.no/besøk-oss/kristiansund/gjenreisningsbyen-kristiansund 
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Kristiansund kommune har også fått laget en ”formingsveileder”.  Veilederen er utarbeidet av 

Asplan Viak, og kan gi nyttig inspirasjon for Elverum kommune. 

http://www.gjenreisingsbyer.no/getfile.php/3457556.1384.qxqwtqctdr/Formingsveileder+Kris

tiansund.pdf 
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I tillegg har Helga Stave Tvinnereim skrevet doktorgradsavhandling om gjenreisingen av 

Molde og en biografi om Sverre Pedersen. Ingebjørg Hage og Trond Dancke har skrevet 
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