
Kongsvinger sentrum: 

Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger  
 
 
 
Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 
 

 
Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte – unntatt banken, lengst til v. 

 
 
 

Bygningene som er valgt ut antas å være viktige bygninger fra ulike epoker av byens historie. 
Formålet med denne gjennomgangen er å bidra til en diskusjon bl.a. om hvilken rolle ulike bygninger 
spiller for opplevelsen av byen, basert på en vurdering av bygningenes arkitektoniske og antikvariske 
kvaliteter, deres betydning for byrom og gater, hvilke bygninger og bygningsmiljøer som bør vurderes 
for bevaring, og hvilke føringer den eksisterende bebyggelse kan eller bør legge for videre  
utvikling av bykjernen. 
 
Vurderingene er gjort på grunnlag av utvendig besiktigelse, og det tas forbehold om at viktige 
opplysninger om bygningene som kunne vært med i vurderingen, kan mangle. Det er for eksempel 
ikke gått inn i bygningenes bruk opp gjennom historien, eventuell tilknytning til viktige personer eller 
hendelser – forhold som kan gi bygninger eller steder verdi på et mer indirekte eller immaterielt plan. 
 
Mange bygninger og bygningsmiljøer som ikke har stor egenverdi som arkitektur eller historisk 
monument, kan likevel være viktige i kraft av deres plass i borgernes bevissthet: Det har med historisk 
kontinuitet å gjøre – en sammenheng i tid og rom som vi trenger også  i vår tid. Det står ikke i noe 
motsetningsforhold til videre vekst og utvikling – tvert imot kan en trygghet på identitet og 
sammenheng være noe av grunnlaget for framtidsoptimisme og vekst – både på det menneskelige og 
økonomiske plan.  
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Innhold: 
 

Hus nr.      s. 
1 Mellandgården, Brugtata 1  3 
2 Bogergården, Brugt. 3   5 
3 Telegrafen, Storgt. 13-15   7 
4 Schøyen-gården, , Brugt. 8  9 
5 Hauge-gården, Brugt. 16   11 
6 Bedehuset, Tommelstadgt. 1  13 
7 Brugt. 20     15 
8 Brugt. 26     17 
9 Wahlby-gården, Brugt. 19  19 
10 Parkgt. 9-11     21 
11 KOBBL-blokka, Storgt. 10  23 
12 Sentralskolen    25 
13 Rådhusteatret    27 
14 Rådhuset     29 
15 Gamle bankbygg, Storgt.2  31 
16 Larsson-bygget    33 
17 Gundersen-gården    35 
18  Samvirke, Glommengt 69  37 
19 Bilradiohuset, Glommengt 53  39 
20 Dannevig-gården, Gl.gt. 51  41 
21 Apotekergården, Digerudvn 2  43  
22 Gamle Grand, Digerudvn.1  45 
23 Banken, Glommengt 15   47 
24 Østbanenes Forbruksforening  49 
25 Stasjonsmesterbolig, Tronsmoes v 3 51 
26 Jernbanestasjonen    53 
27 Godshuset, jernbanen   55 
28 Glommengata 12    57 
29 Svenskehaugen    59 
30 S. Midtbyen     60 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 1:  Mellandgården    Funksjon: Forretning og bolig 
Adresse: Brugata 1 
 

  
 
Bygningshistorikk: Oppført 1884 i sveitserstil. 1. etasje mot gata og mot brua ombygd til 
store glassflater, med ”skjørt”(skiltfelt) langs hele fasaden. Tilbygg fra nyere tid –1980-tall? 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Hovedinntrykk: enkel/forenklet sveitserstil, men iblandet elementer fra nyere tid. Ikke noe 
utpreget arkitektonisk uttrykk, men på den annen side: tilpasningsdyktig i et broket gatebilde 
med stor variasjon i tidsdybde og stilpreg. 
  
Fasader: 
Hovedsakelig vertikal perlestaffpanel. 1. et mot gata og mot sørøst innslag av smal 
profilpanel, typisk 1950/60-tall (overskudd fra innredning i rådhuset?). Under 
utstillingsvinduer moderne vestlandspanel. 
Staffpanel hvitmalt, gerikter og andre paneler olivengrønt/grønt. Vannbrettavslutning nede, 
markering av etasjeskille over 2.etasje på gavlvegg. Fargesettingen er ikke opprinnelig. 
 
Åpninger: 
Sveitserstil krysspostvinduer, mulig originale, i 2. etasje og på baksida. Typisk 
sveitserstilomramming: Bredt vannbord i overkant, på konsoller. Avfasing på sidegerikter, 
profilhøvlet list under nedre vannbrett.  
På baksida også 2 kvadratiske 4 ruters-vinduer, neppe originale. Store utstillingsvinduer mot 
fortau, utf. i tre, dører til forretningene i teak, ca 1960, og aluminium, ca.1980 
 
Tak: 
Enkelt saltak, tekket med rød teglsten. Små takutstikk (ikke typisk sveitser), innkasset gesims. 
Nye vindskier uten spesielt stilpreg.  Takrenner og nedløp i sink, malt. Ingen oppbygg eller 
takvinduer, 2 piper, begge ved møne.. 
 
Vedlikeholdssituasjon: 
Generelt preg av manglende vedlikehold. Malingslitt, mange takstein er knust eller forskjøvet, 
fare for vannlekkasjer. Takrenne på baksida er dårlig. Ikke synlige setningsskader eller 
råteskader utvendig. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Høy lokal verneverdi, en av få gjenværende bygårder i tre i området. Viktig for historisk 
kontinuitet. 
Autentisitet: Middels, noe endringer kan tilbakeføres.  
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Sjeldenhet: Ikke spesielt sjeldent bygg i større sammenheng, men viktig lokalt. 
Tidsdybde: Referanser til store deler av byens historie, særlig tida før og rundt 1900.  
Tilbygget har ingen verneverdi; hovedhuset ville vinne på at det ble revet. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Sentral beliggenhet nær brua, et landemerke. Henger sammen med Brugt. 3, og danner 
sammen med denne en viktig del av en hovedgate. Er et viktig element for å holde på en 
struktur både fysisk og historisk. 
 
Andre merknader: 
Gateutforminga og trafikkskiltinga, spesielt skiltgalgen skjemmer bygningsmiljøet. Tilfeldig 
skilting på bygget, skiltfeltet over butikkfasaden kan trolig enkelt fjernes. 
En aktuell utbygging i området, kan være å forlenge husrekka, og dermed gateløpet,  mot 
brua, og slik knytte sammen denne bygningen med bebyggelsen på den andre sida av 
Storgata, spesielt en markante Storgata 2, nærmest brua. Dette må imidlertid gjøres på den 
eksisterende bebyggelsens premisser, med hensyn til proporsjoner og hovedform.  
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 2 -Bogergården        Funksjon: Forretning og bolig 
Adresse: Brugata 3 
 

 
 
Bygningshistorikk: Oppført 1883 i 2 etasjer.  Hjørnegård, vinkelbygg med gatefasade mot 
Brugata og Rådhusgata. 1. etasje mot gata er platekledt langs hele fasaden i nyere tid. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Nøktern senempire/sveitserstil, typisk byarkitektur fra slutten av 1800-tall med klassisistiske 
trekk. I detaljene mer alderdommelig enn nabobygningen, selv om de skal være oppført 
omtrent samtidig. Sørfløyen og trappehuset  på baksida gir bygningen et eget uttrykk. 
Avkuttet hjørne ved gatekryss er et typisk innslag i bybildet, og typisk for epoken. 
  
Fasader: 
Vertikal perlestaffpanel med etasjebånd og vannbrett over grunnmur. Hvitmalt, spor etter 
mørkere grå maling. 
Trappeutbygget på baksida/sørsida bærer preg av ombygging – kan opprinnelig ha vært en 
mer åpen sveitserveranda. 
 
Åpninger: 
Krysspostvinduer, mulig originale, i 2. etasje og på baksida. Omramningene har et klart 
senempire-preg – knappe utspring, enkle profiler. Butikkvinduene i 1. etasje er beskjedne, 
kanskje i original størrelse. 
På utbyggene på baksida er det større glassflater, delvis i typisk sveitserstil med fargede felt. 
Hovedinngangsdør på hjørnet, og en mindre til frisørsalongen fra Brugata.  
 
Tak: 
Enkelt saltak, valmet mot hjørnet, tekket med rød teglsten. Små takutstikk, innkasset gesims. 
Nye vindskier uten spesielt stilpreg.  Takrenner og nedløp i sink, malt. I tillegg til to fløyer på 
baksida, er det en ark med mønetak mot sør, mellom utbyggene. 3 piper, nær mønet. 
 
Vedlikeholdssituasjon: 
Generelt preg av manglende vedlikehold. Malingslitt, takstein er knust eller forskjøvet, fare 
for vannlekkasjer. Ikke synlige setningsskader eller råteskader utvendig. Vannbrettet er delvis 
i kontakt med asfalten på gatesida. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Høy lokal verneverdi, en av få gjenværende bygårder i tre i området. Viktig for historisk 
kontinuitet. 
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Autentisitet: Bedre enn nabohuset, 1. etasje mot gate er mer intakt. Platekledning kan fjernes..  
Sjeldenhet: Ikke spesielt sjeldent bygg i større sammenheng, men viktig lokalt. 
Tidsdybde: Referanser til store deler av byens historie, særlig tida før og rundt 1900.  
 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Sentral beliggenhet nær brua. Sammen med nr. 1 danner gården en forbindelse mellom elva, 
brua og gatestrukturen. Og på mange måter mellom nåtid og fortid. Hjørnet mot krysset 
Brugata/Rådhusgata er et viktig element i byens tidlige gatestruktur. 
 
Brugata 1 og 3 er regulert til bevaring, en regulering som bør opprettholdes og respekteres. 
Mens det er mulig å bygge en fortsettelse mot brua, i forlengelsen av nr. 1,  danner nr. 3 en 
avslutning mot gatekrysset.  Men det er mulig å bygge videre i karre-tradisjonen, langs 
Rådhusgata. Ved slike nybygg bør nr. 1 og nr. 3 være premissgivende for gesimshøyde, 
takform og målestokk generelt. 
 
Andre merknader: 
Gateutforminga og trafikkskiltinga, spesielt skiltgalgen skjemmer bygningsmiljøet. 
Forretningsskiltinga er beskjeden, det klassiske frisør-skiltet - blodbekkenet- er nesten 
musealt. Henvisningsskilt til P-plasser for Kongssenteret skjemmer østfasaden. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 3. Telegrafen Funksjon: Pub, uteservering 
Adresse: Storgata 13-15 
Bilder: 

 
 
Bygningshistorikk: Bygd 1914, restaurert nylig (Ca. 2000?), og noe ombygd, bl.a. ny 
inngang i nord-gavlen med baldakin. Kiosk foran nordøstgavl utført i tilsvarende stil og 
fargesetting.  
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Panelt tømmerbygning, tegnet av Ivar Næss i norsk nybarokk.  
Gjennomført tidstypisk barokkpreg, med bratt tak med skifer, arker, og ellers barokkpreget 
dekor i vindusomramminger, søyler og gavlornamenter. 
  
Fasader: Stående lektpanel, med vannbrettavslutning nederst, og liggende bord øverst på 
veggen, samt hjørnekasser. Skodde-elementer som markerer og binder sammen vinduer. 
Kraftig fargesetting (oker med grønne dekorfelter/kanter) 
 
Åpninger: Høye, smårutete vinduer med barokk innramming. Alle vinduene er nye, likeså 
dørene, men utført i tilnærmet samme barokk-preg. Noen vindusskodde-felter er originale, og 
bekrefter at tilsvarende nye er gode kopier.  
 
Tak: Bratt saltak med tungeskifer. Usikkert om arker i loftsetasjen opprinnelig har hatt 
valmtak. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Meget god – huset framstår som nylig og grundig restaurert. Noe av 
den gamle dekoren – særlig rosetten mellom vinduene på sørøstsida er noe fuktskadd, og må 
repareres. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Huset har vært relativt hardhendt restaurert, og brukstilpasset nye funksjoner. 
Vinduer, dører, og det meste av dekor, er nye. Likevel framstår huset som relativt tidsriktig og 
autentisk, huset uttrykker en vilje til å beholde et særpreg, og benytte det som miljøskapende 
element for serveringsstedet. 
 
Representativitet: Stilen er ikke typisk for byen, i hvert fall ikke for bysentrum. Bygningen 
bryter med den tradisjonelle karrebebyggelsen, og framstår som et lite monumentalbygg. Det 
har også en spesiell brukshistorie som telegrafstasjon og politistasjon. 
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Tidsdybde: Huset markerer seg som et litt sært, ”gammeldags” hus, men er slett ikke av de 
eldste i området. Det er en representant for ”det nye Norge” og den utbygging av offentlig 
administrasjon og kommunikasjon som fant sted i tida etter unionsoppløsningen, preget av 
nasjonale strømninger og nostalgi. Den nesten overdrevne restaureringen og tilbakeføringen 
er et interessant uttrykk for at også vår tid har en viss hang til nostalgi, ikke minst i 
forbindelse med serveringssteder.  
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset utnytter en smalnende hjørnetomt, og ligger meget eksponert ved Rådhuset og 
rådhusplassen. Det er orientert i forhold til Rådhusgata, og framstår derfor som ”skjevt” 
plassert sett fra Rådhuset, og fra Storgata – dette bidrar ytterligere til å framheve huset som 
noe helt spesielt i området.  
 
Denne bygningen er ikke på noen måte normgivende for omgivelsene, den er snarere et slags 
smykke som bryter sterkt med det gjennomført moderne miljøet i nabolaget. Som sådan er 
den et kjennemerke, og nok et samlingspunkt, som betyr mye for befolkningens gjenkjennelse 
og identifikasjon i dette nokså nøytrale og historieløse gatebildet. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 3. Schøyengården Funksjon: Forretning og bolig 
Adresse: Brugata 8 

 
Bygningshistorikk: Oppført 1868, av byggmester Axel Hess. Opprinnelig 2 etasjer, 2. etasje 
revet og gjenoppbygd med pyramidetak.. Omkring 1913 hadde bygningen hjørnetårn. Senere  
bygd på en 3. etasje.  
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: Framstår i dag tilnærmet som et 
funksjonalistisk bygg, med nesten flatt tak med utstikk, vinduer uten sprosser, og nesten glatt 
murvegg. For 100 år siden var det en relativt enkel, klassisistisk bygning, der hjørnetårnet var 
et hovedmotiv, med buevinduer og vindfløy. Tårnet ble borte ved siste påbygg, men puss-
dekoren i 2.etasje er intakt. Et viktig element på huset, som også er intakt, er det typiske 
avkuttede hjørnet, med butikkinngang. 
 
Fasader: Pusset tegl, med etasjebånd, og kvadersteindekor i pussen rundt vinduene i 2. etasje. 
Huset er bygget på langs Brugata med et én etasjes tilbygg, også pusset. 
 
Åpninger: Enkle, store glassfelt med karmer i mørkt tre. 1. etasje har store butikkvinduer. 
Døra midt på fasaden mot Brugata hadde opprinnelig 3 vinduer på hver side, nå er det 3 
vinduer i alt, med smale veggfelt mellom. 2.etasje vinduer er delt i 2 glass med en losholt – 
tidligere har det vært T-post-vinduer her. På baksida har vindusåpningene en svak bue. 
3.etasje vinduer er ikke så høye, og har bare ett glassfelt. Her finner vi også typiske funkis-
elementer som et stort panoramavindu, et felt med glassbyggestein på baksida, og en 
utkragende betongbalkong med stålrekkverk. Typisk for funksjonalisme-epoken er også den 
usymmetriske vindusplasseringen. De to vinduene i 2. etasje mot Rådhusgata er blitt 
gjenmurt, men omramningene er intakte. 
 
Tak: Flatt pyramidetak, med stort utstikk og synlige sperreender, luftet. 
 
Vedlikeholdssituasjon:  
Ser ut til å være i god stand. Taket virker nyrestaurert, vinduene er relativt nye og i 
tilsynelatende god stand. Noe malingflassing og sår i pussen som lett kan repareres. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
 
Autentisitet: Huset er i liten grad autentisk. Om det opprinnelige huset har vi ikke funnet 
opplysninger, det eldste autentiske er i dag vindusomrammingene i 2. etasje, som ikke er 
originale. 
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Representativitet: Huset er typisk fra en viktig og lang periode av byens historie, med 
sammenhengende og relativt enhetlig karrebebyggelse.  
 
Tidsdybde: Husets blanding av stiluttrykk forteller om ulike tider og stilepoker, de forskjellige 
elementene er relativt klart sortert i forhold til husets etasjer: 1. og 3. etasje: 
Funksjonalisme/modernisme fra etterkrigstida, 2. etasje klassisisme fra begynnelsen av forrige 
århundre - når en ser litt stort på det. Hovedformen på huset, og det avskårne hjørnet, er trolig 
original fra 1868.  
 
Husets verneverdi er knyttet til det lokalhistoriske, og til det arkitektoniske/formale element i 
gatebildet. Det lave tilbygget har ingen verneverdi. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Som hjørnebygg har det en nøkkelfunksjon: Det knytter seg til Bogergården, diagonalt over 
gatekrysset, og til Haugegården, som utgjør neste hjørne i Brugata, i samme kvartal. Ved 
utbygging av kvartalet er det viktig å la denne gården og Hauge-gården sammen danne 
utgangspunkt for utformingen av den mellomliggende fasaden. Det er mulig å endre 1. etasje 
for eksempel ved å gjeninnføre de noe smalere åpningene som var tidligere (i vår tid er heller 
ikke store vindusflater mot gata noe viktig for forretningene, snarere tvert om) 
 
Andre merknader: Huset er ikke spesielt følsomt for mindre endringer i fasaden, så lenge 
det solide hjørnegård-preget beholdes. I tillegg til hovedformen, er stukk-dekoren i 2. etasje 
bevaringsverdig. Huset ville vinne estetisk på å få tilbake sin tidligere symmetri i fasadene, og 
vinduene i 2. etasje mot Rådhusgata. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 4. Hauge-gården Funksjon: Kontorer 
Adresse: Brugata 16 
Bilder: 

   
Bygningshistorikk: Bygd 1910. Påbygd og restaurert 2005. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Enkel og vakkert utformet i jugendstil, med særpreget rundbuegavl over balkongen på det 
avkuttede hjørnet Brugata/Tommelstadgate.  Interessant detalj er tilsvarende avkutting på det 
andre hjørnet mot Brugata, med buet innskjæring til dør. 
 
Påbygg fra 2005 (fløy langs Tommelstadgate) utført som imitasjon av det gamle huset.  
  
Fasader: Pusset murbygning, med dekorativ artikulering av etasjebånd, kvaderstein i 1.etasje, 
hjørnemarkering og fyldig gesimsmarkering med sammensatt profil. Fargesettingen delikat, 
lys grå 1.etasje og tilnærmet hvit 2.etasje.  For dette påbygget, og istandsettinga, fikk huset 
kommunens byggeskikkpris 2005.  
 
Åpninger: Høye vinduer med enkel losholt, uten midtpost. Alle vinduene er nye, likeså 
dørene. Både dører og vinduer er hvite.  Huset hadde tidligere T-postvinduer, mørkmalte. De 
nye vinduene bryter med stilen på det ellers godt bevarte huset. 
 
Tak: Saltak med sort taksten. Gavlene er uten takutstikk (branngavl) med mønemarkering. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Meget god – huset framstår som nylig og grundig restaurert.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: ganske god: restaureringen i 05 innebar også en viss modernisering, i og med de 
nye vinduene, som er viktige for husets uttrykk. Huset framstår som lett modernisert. Vinduer 
og dører er nye, og moderne i uttrykket. Hovedform mot Brugata er autentisk, og 
sannsynligvis detaljeringen i puss-dekoren. 
 
Representativitet: Typisk utforming med 2 etasjer og avkuttede hjørner. Antydninger til 
jugend-detaljer er mindre typisk for området, men typisk for perioden 1900-1910.  
 
Tidsdybde:  
Huset framstår som enhetlig i en litt ubestemmelig tidskoloritt, den nye fløyen representerer 
en bestemt form for tilpasning: kopiering av det gamle. En annen mulig tilnærming kunne 
vært  å gi  tilbygget et formspråk mer gjennomført med vår egen tids formspråk, men 
underlagt det gamle husets målestokk og hoveduttrykk. På den måten kunne man beholdt en 
lesbar tidsdybde, og latt historien og utviklingen komme til uttrykk. Men også slik bygningen 
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nå framstår, er den et vellykket eksempel på bevaring og tilpassing av gammel 
bygningsmasse. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset er en viktig del av rutenett-planen fra 1868, og får en særlig viktig funksjon som 
hjørnebygning i det krysset som i grunnen avslutter denne delen av sentrum, mot vest. 
Diagonalt  over krysset ligger Wahlby-gården, med sitt avkuttede hjørne rett imot. Et kryss 
der hjørnene er kuttet på denne måten får et visst preg av plassdannelse, noe som gir 
gatekryssene en ekstra dimensjon. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 5. Bedehuset                                   Funksjon: Forsamlingslokale m bolig 
Adresse: Tommelstadgata 1 
 

   
Bygningshistorikk: Bygd 1877. Leilighet over nordre del utvidet med kvist mot vest, senere 
med tilbygg i 2 etasjer. Trappehus på nordsida, innbygget inngangsveranda mot 
Tommelstadgata, dvs mot øst. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Panelt tømmerbygning, i gjennomført sveitserstil. Typiske gotikk-inspirerte former med 
spisse vinduer, dekorerte taksperreender,  utskårne balustrader og profilerte etasjebånd. Malt 
med kontrastfarger på henholdsvis veggflater og gerikter/markeringer, men dette har nok vært 
mer gjennomført tidligere. Bærer preg av på den ene side vilje til å opprettholde stilen og det 
frodige preget, på den annen side en litt ukontrollert påbygging ved behov, og noen litt for 
enkle løsninger ved restaurering. 
  
Fasader: Stående panel: Stående perlestaff i gavl, inngeng og trappehus, enkel vekselpanel 
ellers. Vannbrettavslutning nederst, og etasjebånd på gavlene. Krafige strekkfisker mellom 
vnduene, med synlige glide-beslag for bevegelser i tømmerveggen.  
 
Åpninger: Høye krysspostvinduer med spiss, enkel profilert innramming uten eget 
overstykke. De fleste vinduene er nye, koblede, men likt de gamle. Litt feil profiler på nye 
omramninger. Høye tofløys fyllingsdører, som det sømmer seg et bedehus.  
 
Tak: saltak, tekket med sort dobbeltkrum sementstein. Vakkert utskårne sperreender, 
vindskier dessverre helt enkle uten dekor.  
 
Vedlikeholdssituasjon: Meget god – huset er holdt godt ved like, ganske nymalt, og taket 
trolig ganske nytt.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Til tross for visse snarveier ved restaureringen (feil profiler osv.) framstår huset 
som meget autentisk – i hvert fall utvendig, mot Tommelstadgata. Innvendig er huset 
modernisert og kledt, og har blant annet flat himling med hvite plater i salen. 
 
Representativitet: Sveitserstilens gotikkispirerte uttrykk kommer til sin rett i kirke- og 
bedehusarkitekturen. Dette er et flott eksempel på sveitserstil fra en relativt tidlig periode. 
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Tidsdybde: Dette er et av de eldre husene i sentrum, og representerer en viktig del av byens 
historie.  
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Bedehuset ligger litt tilbaketrukket fra gatene, i et parkmessig opparbeidet område. Det 
representerer et brudd med den ellers tradisjonelt strenge kvartalsstrukturen i området, og 
framheves slik som et spesielt hus, med en spesiell betydning. For at Bedehuset skal få 
beholde en slik posisjon, er det viktig at det ikke gjøres for mange unntak fra 
kvartalsstrukturen ellers. Men i motsetning til for eksempel Telegraf-bygget er bedehuset 
plassert parallelt med alle gatene. Hjørnet mot krysset Tommelstadgata/Brugata er her 
ubebygd, med et lite grøntområde mellom Bedehuset og en forholdsvis malplassert 
transformator. Selve hjørnet har aldri vært bebygd. 
 
 
Andre merknader: 
Tilbygget og uthuset på baksida framstår som tilfeldig og lite pent, og i sterk kontrast til huset 
for øvrig. Baksida trenger en opprustning, som en del av en ny og bedre bruk av 
parkeringsområdet mellom bedehuset og Midtbyen-bebyggelsen. 
Den fine, gamle steintrappa til hovedinngangen er på sin gamle plass, men skjult under rampe 
og ny trapp i strekkmetall. Ikke særlig vakkert, men en måte å løse kravet om universell 
utforming – som kanskje kan gjøres bedre.  
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 6: Brugata 20 Funksjon: Serveringssted. 
 
 

   
 
Bygningshistorikk: Trehus bygd 1901, antakelig i tømmer. 2 ½  etasjer. Rehabilitert i 1905, 
med nye vinduer og ny taktekking, og trappehus på baksida. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Kraftige hjørnemarkeringer (laftekasser?) og etasjebånd, minimale takutstikk og bratt tak 
henger sammen med den nyromantiske perioden rundt århundreskiftet, også knyttet til 
jugend-stilen. Huset har også elementer som er knyttet til sveitserstilen, som krysspostvinduer 
med overstykker med konsoller. Det er imidlertid vanskelig å vite hva som er originalt. 
Vinduene er nye, de kan være kopier av eldre vinduer, men heller ikke de trenger være 
originale. Mot gata er det enkle, høyreiste preget beholdt, mens tilbygget på baksida er lite 
vellykket, rent arkitektonisk.  
 
Fasader:  
Stående lys grå panel, perlestaff. Panelen er trolig original.  Beslåtte vannbrett. Hjørner, 
vegger og etasjeskiller markert med enkel profilert belistning. Hele grunnmuren er beslått, 
men den gamle stein-trappa er intakt. 
 
Åpninger:  
Nye vippevinduer, som imiterer krysspostvinduer. Mot gata er gamle butikkvinduer beholdt – 
åpne glassflater uten sprosser, men av moderat størrelse. 
 
Tak: Bratt saltak uten særlig utstikk, tekket med rød sementstein. Under den smale 
gesimskassa er det satt på tannstav-dekor, det kan ha vært slik originalt. 
 
Vedlikeholdssituasjon: God, huset er nyoppusset. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Ikke så høy autentisitet etter vindusutskifting og tilbygg. Veggflater, 
vindusplassering og hovedform er ellers intakt, og gjør at huset fyller sin plass som en del av 
den gamle trehusbebyggelsen som binder området sammen. 
 
Representativitet: Som helhet representativt for perioden rundt forrige århundreskifte.  
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Tidsdybde: Epokene fra husets historie er ikke lett lesbare. Huset er vel 100 år gammelt, og 
har beholdt hovedpreget fra den gang. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset er viktig for å opprettholde den gamle husrekka som begynner med Schøien-gården og 
går over i trehusbebyggelse i forbindelse med Bedehuset og grøntarealet der.  
Gatelinja går litt i oppløsning fra og med bedehus-hjørnet. Transformatoren, som er nærmeste 
nabo til nr. 20, er med på å opprettholde den, men er ellers et fremmedelement. Det som 
bidrar til å løse opp gatelinja er de åpne arealene, som legger til rette for enkel bilferdsel og 
parkering rundt husene. Dersom det lot seg gjøre i forhold til trafikkavviklingen, kunne en 
tenke seg at husenes fasader ble videreført i form av gjerder, som markerte byggelinja.  
 
Andre merknader: 
Bakgårdsbebyggelsen  i dette området er til dels intakt, og er ganske interessant. Bak nr. 20 
finner vi Midtbyen legesenter, en lav murbygning. Området bak gatelinja virker imidlertid litt 
rotete, og kunne trenge en opprydning, med skille mellom parkering, trafikk, fotgjengerferdsel 
osv – og det burde også være plass til enkel utemøblering og noe beplantning. 
 
Huset har en diskret skilting, men markerer seg desto sterkere med parabolantenner på 
fasaden. En del tekniske installasjoner, som antenner, varmepumper og lignende bør fanges 
opp i planbestemmelser, slik at plasseringen kommer under kontroll. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 7: Brugata 26 Funksjon: Forretning og bolig 
 

   
 
Bygningshistorikk: To etasjes trebygning oppført 1906. Bygningen er lite endret på disse 
100 årene. Bygningsdeler har vært skiftet ut, og det har skiftet farge. Men alle oppussinger og 
istandsettinger har vært gjort pietetsfullt.  Inngangspartiet mot er gata noe ombygd i nyere tid. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Dette er et gjennomført sveitserstilshus: Stort takutstikk med artikulerte sperreender, 
krysspostvinduer med kraftig omramming, markerte etasjeskiller og hjørner. 
 
Huset er ikke overdådig utsmykket, men er et hederlig eksempel på god og typisk sveitserstil 
fra forrige århundreskifte. Husets er velproporsjonert, åpninger harmonisk plassert. 
Fargesettingen er neppe helt som original, men smakfull og stilriktig. 
 
Fasader:  
Stående perlestaffkledning, lys grå, hjørnekasser og etasjebånd mørkere grønngrått. 
Veggflaten har tidligere vært oker. Grunnmur i murt naturstein er nesten ikke synlig, idet 
huset står svært lavt mot bakken, særlig mot gata. Reklameskilt i form av en ganske stor 
lyskasse er lite tilpasset huset. 
 
Åpninger:  
Typiske krysspostvinduer, som er kopiert der de er skiftet. Kopiene er gode, i det det fortsatt 
er fast midtpost og losholt, og vinduene sidehengslet utslående i alle felt. 
Uoriginale ytterdører: Tett tofløyet bakdør og relativt ny teak butikkdør med glass mot gata. 
Det inntrukne Inngangspartiet med skrå sideglassfelt har vært mer åpent.  
 
Tak: Bratt saltak med store utstikk, typiske sperreender med avsmalning og trekvartstaff-
avslutning. To piper på mønet, teglstein uten beslag. Taktekkinga er flat grå betongstein.  
Vindskiene er nye, underdel er riktig kopiert i samme profil som sperrene.  
 
Vedlikeholdssituasjon: Delvis oppusset, en del vinduer skiftet. Vannbrettet er litt for nær 
terreng, som bør senkes der det er mulig. 2. etasje og loft trenger vedlikehold i form av 
skraping og maling. Taktekkingen bør skiftes ut. De gamle betongsteinene trekker vann, og er 
utsatt for frostsprengning. Originalt har huset trolig hatt vanlig enkeltkrum teglstein. 
Beslagene rundt pipegjennomføringer ser dårlige ut, likeså takrennene. Nedløp ved vestre 
hjørne er kuttet, noe som vil føre til vannskader på veggen.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
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Autentisitet: Bygningen har en høy grad av autentisitet. Både kledning og vinduer er delvis 
skiftet ut –mest i 1.etasje, mindre i 2. etasje, mens gavlene med gavlvinduer ser ut til å være 
originale. Men endringene er pietetsfullt gjort, denne bygningen er en av de mest autentiske i 
området.  
 
Tidsdybde: Huset er ikke av de aller eldste, med  det framstår stort sett som for 100 år sida, da 
det ble bygd.  
 
Representativitet: Et typisk bymessig trehus fra forrige århundreskifte, meget representativt 
for det gamle Kongsvinger.  
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Dette er det siste huset i rekka langs Brugatas nordøstlige side, og det ligger vis a vis 
tilsvarende avslutning av Kongssenteret på den andre sida. Som endepunkt for bebyggelsen 
har huset en nøkkelbeliggenhet. Dette huset er  meget verneverdig. 
 
 
Andre merknader: 
Her finnes også en bakgårdsbebyggelse som er gammel, autentisk og i ganske dårlig stand. 
Her trengs det en opprydning, men det er ikke det samme som riving. Det må søkes å ta vare 
på noe av den gamle uthusbebyggelsen som er knyttet til kvartalet. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 9. Wahlby-gården  Funksjon: Servering 
Adresse: Brugt 19 

   
 
Bygningshistorikk: Byggeår usikkert, 1878 kan være riktig. 2 etasjes pusset murbygning, nå 
del av Kongssenteret.  
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Enkel historisme-bygning, vinduer mot bakgård i sveitserstil. Opprinnelig hadde bygningen 
en staselig gavl, med smijernspir og vindfløy, på hjørnet mot Tommelstadgate, som her ender 
opp som inngangen til Kongssenteret. De store vindusåpningene er særpreget for huset. 
 
Husets sørvegg er åpnet opp, slik at hele 1.etasje fra innsida utgjør et nisje i Kongssenteret. 
De øvrige 3 vegger er stort sett bevart, og bidrar til å gi senteret et viktig innslag av historie 
og kontinuitet. Og til å gi serveringsstedet Dolly Dimple en stemningsfull atmosfære. 
Innvendig er det imidlertid lite igjen av den gamle gården. 
  
Fasader: Pusset teglstein, med kvadersteinmarkeringer i 1.etasje, kraftig etasjebånd. 
 
Åpninger: Etter gamle bilder å dømme har det vært store speilglassruter i begge etasjer mot 
gata i hvert fall siden 1920-tallet, noe som var ganske nytt den gang, og sikkert svært kostbart. 
Mot bakgården er det krysspostvinduer, men de trenger ikke være eldre enn de store vinduene 
i fasaden. Døra på hjørnet er moderne, og hjørnevinduet i 2. etasje er utstyrt med falske 
sprosser som gir et visst jugend-preg – kanskje etter modell av et tidligere vindu. 2. etasjes 
vinduer er i aluminium, men 1. etasje er eldre, i tre. 
 
Tak: Bygningen har valmtak mot gata, og spiss gavl mot sør, dvs. inn mot takflaten på 
senteret. Enkeltkrummet rød takstein. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Meget god – fasadene framstår som nylig og grundig restaurert.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: De tre fasadene som står, har, sammen med valmtaket,  relativt høy grad av 
autentisitet. 
 
Representativitet: Bortsett fra de store glassflatene, som virker fremmede på den ellers 
typiske bygårdsfasaden fra rundt 1900, er bygningen representativ for området, og henger 
nøye sammen med nærliggende murgårder som Hauge-gården og  Schøien-gården.  
 

 19



Tidsdybde: Huset, eller restene av huset, gir en viktig tidsdimensjon til Kongssenteret. De 
relativt autentiske fasadene hare en lesbar tidsdybde. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Det dramatiske tidsspennet mellom Walhlby-gården og de nye, sammenbindende delene av 
Kongssenteret skaper liv og spenning i gatebildet. Det avkuttede hjørnet bidrar til å holde på 
plass en gatestruktur som ellers oppløser seg som en del av gangarealet inne i senteret. 
 
Det er interessant å se at mange eldre bygninger som bevares i et fornyingsområde blir 
serveringssted. Slike bygninger representerer åpenbart noe folk oppfatter som hyggelig, trygt 
og innbydende – kvaliteter som mange forretningsdrivende ønsker at virksomheten skal 
assosieres med -men altså særlig serveringssteder. 
 
En kan si mye om Kongssenteret i byplansammenheng. Slike sentre bidrar blant annet til å 
trekke folk vekk fra gatene, og til å utkonkurrere tradisjonelle småforretninger som gir 
fasadene og gatene liv og attraktivitet. Men ved å ta vare på noen gamle fasader, og integrere 
dem i senteret, kompenseres det, i hvert fall delvis, for noe av dette. Ved å bevare 
Wahlbygården opprettholdes kvartalsstrukturen og viktige deler av det gamle gatemønsteret 
til en viss grad, og gir deler av senteret en menneskelig målestokk utad. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 10: Parkgata 9 -11  Funksjon: Tannlege, galleri. 
 

   
 
 
Bygningshistorikk: Laftet trehus i to etasjer. Bygd som, og framstår som et bolighus. Skal 
være oppført 1910, kanskje er det bygget noe før. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: Huset er forholdsvis nylig totalrenovert, og 
det er vanskelig å se hvilke stiltrekk som er originale. Det fremstår i en relativt enkel 
nyklassisme, med enkle empirevinduer og enkle detaljer. Proporsjonene er gode. Huset har 
fått et verandaoverbygg ved inngang mot gata lengst mot nordvest, og et tilbygg i to etasjer, 
med pulttak/ skjevt saltak, på gavlveggen mot sørøst.  Tilbygget er i bindingsverk eller 
reisverk, og har et spesielt inngangsparti på hjørnet mot gata. 
 
Både verandaoverbygget og inngangs-hjørnet har bæresøyler med en spesiell utforming, som 
kan være en nybarokk-inspirert detalj fra ca 1910 – eller en nyere tilføyelse. 
 
Fasader:  
Kledt med perlestaffpanel, som er det vanlige på trehus i Kongsvinger fra tida rundt 1900. 
Huset er lys gråmalt, med gerikter og etasjebånd i en svak kontrast. Laftekassene er godt 
synlige, men ikke malt i kontrastfarge. Vanlig vannbrett over grunnmuren. 
 
Åpninger:  
Nye, men klassisk utformede ”empirevinduer” – sidehengslede midtpost-vinduer med 3 store 
ruter i hver ramme. Omrammingen er i underkant enkel, i en moderne profil. 
Dersom byggeåret er rundt 1910, har det neppe vært slike vinduer opprinnelig, det var tida for 
kryssspost-vinduer. 
  
Gatedør i etterlignet ”fiskebensmønster”, typisk nybarokk-motiv fra tida rundt 1910 – men 
også døra er ny.  
 
Tak: Slakt saltak med knappe takutstikk. Tekket med sort, glassert takstein – en tekking som 
ikke er representativ for stedet eller for den epoken man for øvrig har søkt å ta vare på. Litt 
for brede vindskier, en nødvendig følge av at taket er blitt teknisk forbedret ved restaurering.  
 
Vedlikeholdssituasjon: Meget god – huset framstår som nytt, med god teknisk kvalitet. 
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Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet:  Ettersom både vinduer, dører, panel og belistning er nye, er huset ikke autentisk, 
men det framstår likevel som tidsriktig i uttrykket, i og med at den i det store og hele har 
brukt typiske profiler og former, som kan ha vært på huset fra gammelt av.  
 
Representativitet: I utgangspunktet et meget representativt bygg fra perioden. 
 
Tidsdybde: Huset har referanser til perioden 1870-1910, med noen detaljer som røper 
restaurering i det 21.århundre. Det originale tømmerhuset synes bare indirekte med sin 
hovedform, og med laftekassene. 
 
Huset har fått noen detaljer som gir et et visst preg av overrestaurering – særlig en romantisert 
overbygget port med søyler, som forbinder huset med murhuset ved siden av, svekker 
inntrykket av lokal tradisjon. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset ligger vakkert til med en liten forhage med hekk langs gata i et område som dessverre 
for øvrig er nokså rasert, i den forstand at den gjenværende bebyggelsen har mistet 
sammenheng både fysisk og historisk. Parkgata 9-11 representerer likevel en overgang 
mellom den bymessige bebyggelsen og villaområdet, og kan med sin størrelse og gate-nærhet 
danne mønster for en videre  bebyggelse oppover Parkgata, der det nå er et hull i gatebildet, i 
form av en parkeringsplass. 
 
Andre merknader: 
Murhuset med siden av, som dette huset er koblet sammen med via arkade-porten, har også en 
positiv miljømessig betydning i området, de to danner et hus-par som ser ut til å være 
restaurert omtrent samtidig, og danner et fint lite anlegg. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 11. KOBBL-blokka       Funksjon: Boliger, forretning 
Adresse: Storgata 10 

   
 
Bygningshistorikk: 4 etasjes murblokk fra 1947. Dette er KOBBLs første murblokk i 
sentrum. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Et fint eksempel på funksjonalistisk bybebyggelse fra tida like etter krigen – rene flater,  
en ganske imponerende lengde på gatefasaden, enkle åpninger uten noe unødig dekor. Stilen 
uttrykker åpenhet, luft og renhet, og optimismen fra tida da landet og velferdsstaten skulle 
bygges opp etter krigen.   
De nye verandaene bryter sterkt med det ellers stilrene bygget. 
 
Fasader:  
Pusset teglstein, gulmalt. Regelmessige, enkle åpninger, store butikkvinduer i 1. etasje mot 
gata. Inngangspartiene til butikkene er enkelt artikulert på funkis-vis med en enkel nisje, eller 
en enkel, rund søyle i samme materiale og farge som veggen. 
Mot baksida, og mot Parkveien, har fasadene fått innbygde påhengs-verandaer med 
aluminiumsfasader. Disse er meget fremmede i uttrykket, selv om det er forsøkt å bruke 
farger som passer både med mur- og vindusfarger for øvrig. Verandaene representerer en type 
påbygg som ikke fantes da blokka ble bygd, men som man jo kan ha forståelse for at beboerne 
ønsker seg. Dersom det har vært balkonger originalt, må det ha vært ganske smale lufte- og 
brannbalkonger med enkel, åpen brysning i tynt stål.  
 
Et fint trekk er at nesten all butikkskilting er malt direkte på muren, alt i samme farge. Dette 
er en fin måte å gjøre det på på en verneverdig fasade: Forretningene får markert seg 
tilstrekkelig, på en ganske dekorativ måte, uten å forstyrre eller skjemme hovedinntrykket av 
fasaden. 
 
Åpninger:  
Rektangulære og kvadratiske vippevinduer i rødmalt tre, uten noen sprosser, ingen 
omramming, bare en enkel sålbenk i tynn skifer under vinduet. Alle dører er dessverre skiftet 
til mer moderne typer – inngangene til oppgangene på baksida i teak eller lignende, men med 
utforming fra 1980-90-tall. 
 
Mot gata er hele butikkvindu og -dørpartiet mot gata preget av moderne 
aluminiumskonstruksjoner. Disse er dominerende og overhode ikke tilpasset husets stil. 
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Tak: saltak, ganske flatt, så det ikke synes fra gata, men med markert takutstikk med synlige 
sperre-ender. Takrenner og nedløp er malt i veggfargen. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Ganske bra. Noe oppsprekking og avflassing på muren mot gata, 
mest i forbindelse med nedløp. Vinduer og dører ser ut til å være i bra stand, de er 
sannsynligvis ikke så gamle. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Fasaden mot Storgata har en høy grad av autentisitet, på tross av aluminiumsvinduer og dører. 
Baksida domineres dessverre av de nyere verandaene. 
 
Representativitet: Typisk bybebyggelse for perioden, beslektet med deler av rådhuset og 
Rådhusteatret: Høy grad av representativitet. 
 
Tidsdybde: Etterkrigstida og gjenreisingstida  kommer til uttrykk i dette bygget. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset kler naboskapet med Rådhusteatret og parken perfekt med sitt stiluttrykk, men også 
med sin høyde og målestokk. Blokka gir et meget bymessig uttrykk, og er viktig for å markere 
Storgata som en hovedgate. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 12. Sentralskolen 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning oppført 1925, 2 etasjer. Tegnet av ark. Henrik Kloumann. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Typisk nyklassisime, med streng empire-inspirert enkelhet og monumentalitet. Med 
symmetriske fløy-armer får man assoiasjoner til empire-tidas slottsarkitektur. Bygget mangler 
imidlertid et sentralt inngangsparti, og har et noe lukket preg  
 
Fasader:  
Fasadene er i slemmet, gråmalt teglstein, med høt, pusset sokkel, og et kraftig, profilert bånd, 
pusset og hvitmalt, mellom øverste vinduer og takgesims.  Bygget er meget enhetlig, 
fasadeutformingen er ensartet rundt det hele. 
 
Åpninger:  
Krysspost vinduer med fire rammer rundt det hele men med ulik inndeling: noen har 6 ruter i 
hver ramme, andre 4. Underetasje har enklere 2-rams vinduer med 6 ruter i hver.  Vinduene er 
typiske for epoken. Inngangsdører med glassfelt i og over – både dører og vinduer er 
konsekvent grønnmalte. På grunn av etasjeskillenes forskyvning i forhold til bakkeplan er det 
ganske høye trapper opp til hoveddørene, og tilsvarende ned til underetasjenivå. I forbindelse 
med ombyggingen skal terrenget heves, det vil da måtte bli andre løsninger i forbindelse med 
inngangene. 
 
Tak: 
Saltak med helhvalm på avsluttende partier, tekket med rød teglstein. På vestfasaden av 
hovedblokken er det to symmetrisk plasserte arker på loftet, på østsida av samme et 
sammenhengende takoppbygg for full utnyttelse av loftsetasjen.  
Midt på hovedtaket er plassert en høy takrytter med vindfløy. Pipene er assymatrisk plassert. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Generelt et etterslep på vedlikehold. Det er mange småskader i puss 
og slemming, med avskalling. Takflatene har også en del skader, delvis midlertidig reparert. 
Vinduene er mange steder medtatt, og det pågår diskusjon om eventuell utskifting.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Bygget har høy grad av autensitet, men manglende vedlikehold truer denne, dersom større 
utskiftinger blir påkrevet. 
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Representativitet: Meget representativt for nyklassisismen, og for et arkitektursyn som preget 
offentlig bebyggelse på denne tida. Det gamle rådhuset, som brant i 1946, hadde tilsvarende 
arkitektur.  
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningskomplekset utgjør tyngdepunktet i det offentlige 
området som utgjøres av rådhuskvartalet, kinoen, parken, torget og altså dette skoleanlegget. 
Det er nå vedtatt planer for ombygging i forbindelse med nytt bibliotek og videregående 
skole. Disse planene ivaretar i det store og hele en bevaring av det gamle 
bygningskomplekset, ved å bevare hele vestfasaden og fløyene. Det vil imidlertid bli åpnet for 
henholdsvis inngang og gjennomgang i mellombyggene mot nord- og sørfløy – dette, sammen 
med hevingen av terrenget, vil gi bygningene et preg som er både lavere og åpnere enn i dag. 
Bygget har imidlertid et robust hovedgrep, som tåler en del endringer uten at de visuelle 
funksjonene blir svekket. Bygget vil fortsatt være et tyngdepunkt som definerer akser og 
setter premisser. Ved framtidig utbygging av sørsida av torget, i henhold til den nye 
reguleringsplanen for området, vil en måtte forholde seg til Sentralskolens fasade med 
siktlinjer, høyder og hovedformer.  
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 13: Rådhusteatret  Funksjon: Kino og teater 

 
 
Bygningshistorikk: Murbygning oppført 1950 -51 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Gjennomført senfuksjonalisme. Mot Storgata åpen på bakkeplan, der et sammenhengende 
glassfelt gjør vestibylen til en del av det offentlige rommet, mens slanke søyler bærer den 
massive og tette konstruksjonen over. Selve salen sees bakenfor som en enkel 
buekonstruksjon. 
 
Fasader:  
Huset har en klar fasadeside mot den lille parken og storgata, som er representativ og 
gjennomført. De øvrige sider av bygget framstår alle mer eller mindre som baksider – de 
vender ikke mot publikumsarealer, og de gjenspeiler, på funksjonalistisk vis, byggets 
innadvendte funksjoner. Alle veggflater er pusset og hvitmalt. 
 
Åpninger:  
Hovedfasaden har ikke vinduer i vanlig forstand, men sammenhengende glassvegg på 
bakkeplan, og bare små glugger i den massive veggen over. For øvrig er bygget stort sett 
vindusløst. Hoveddørene for publikum er tidstypiske dører med store glassfelt, øvrige 
innlastings- og biinnganger er enkle og tette. 
 
Tak: Hovedtak buet, øvrige tak, det vil si over vestibyle, over scenehus og siderom, er stort 
sett flate, tekket med papp eller beslått. Gesims mot Storgata er beslått med kobber. 
 
Fargesetting: Hele bygget er hvitt eller lys grått, som originalt. Tette dørflater er i dag 
rødmalte – de har opprinnelig vært malt som en del av veggen, det gjelder også omrammingen 
på gluggene øverst på veggflaten. På samme måte er vindusrammer og sprosser i 1. etasje 
også rødmalte, det gjør dem mindre synlige, mens de opprinnelig har vært framhevet med 
hvitmaling som tynne, klare striper mot mørke vindusflater (i dagslys).  
 
Vedlikeholdssituasjon: Bygget ser velholdt ut. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
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Autentisitet:  
Bygningen har en høy grad av autentisitet, eneste synlige endringer gjelder fargesetting av 
detaljer, og kan lett rettes på ved neste utvendige maling. 
At et så viktig eksempel på god senfunksjonalisme er såpass autentisk, er heller sjeldent, og 
bidrar til en høy verneverdi. 
 
Representativitet: Meget representativt for tidas arkitektoniske idealer – en kan si at 
tidstypiske ideer som er blitt avdempet i rådhusbygningnene, har fått lov å utfolde seg på 
denne bygningen.  
 
 
Formal funksjon i gatebildet:  
Bygningen knytter seg bare indirekte til gata, den vesle parken mellom vestfasaden og 
Storgata blir dermed en del av en arkitektonisk helhet. 
 
Som et sentralt bygg i byens kulturliv gjennom mange år, er det naturlig å tenke at bygget har 
en viktig identitetsskapende funksjon –ikke bare gjennom bruk, men også som en del av 
gatebildet. Byggets monumentalitet og utadvendthet er også av betydning fordi den 
kompenserer noe for mangel på dette i resten av rådhuskvartalet. 
 
Rådhusteatret har en klar arkitektonisk sammenheng med andre bygg i området, først og 
fremst med Rådhuset, og med KOBBL-blokken litt lenger opp i Storgata. Naboskapet til 
parken kler også bygget, og understreker funksjonalismens ideer om kombinasjon av åpenhet, 
grønne plener og trær, sammen med bygningenes rene, hvite flater. Denne konteksten er i stor 
grad bevart her, det vil derfor være uheldig om den lille parken blir gjenbygd, slik at fasaden 
mister sin sammenheng med omgivelsene. Det er viktig at det opprettholdes en god kontakt 
mellom gata og kinobygningen. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 14: Rådhuset 

  
  

 
Bygningshistorikk: Teglsteinsbygning i 3 etasjer, oppført 1950. Vestligste del eldst, bygd 
som erstatning for det gamle rådhuset, som brant i 1946. Består av 3 hoveddeler: 1. 
byggetrinn, med rådhusrestaurant i en fløy langs Storgata, en litt nyere (1960?) kontorblokk 
mot øst, og et mellombygg mellom disse. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Hele anlegget framstår som typisk teglsteinsarkitektur fra 50/60-tall, senfunksjonalistisk. 
Eldste del tydelig påvirket av det gamle, klassisistiske rådhusets hovedformer, med et valmtak 
som ellers er litt fremmed for stilen. Mellombygget skiller seg ut, og en som ikke er kjent i 
bygget, vil oppfatte at sentrale funksjoner som kommunestyresal ligger her. Med sin symmetri 
og særpreg utgjør denne delen et forsiktig tyngdepunkt. Dette mellombygget har det mest 
modernistiske utseende, med store, rektangulære glassfelt og synlige konstruksjoner. 
 
Fasader:  
Alle fasader mot Storgata og mot torget er i tegl, bare brutt av granittinnslag i inngangspartiet 
til vestre blokk, og synlige betongkonstruksjoner i etasjeskillene på mellomblokken. Det er 
skapt variasjon i teglflatene ved ulike typer forband. ”Øst-blokken” har bare tegl på 
sørveggen, de øvrige vegger har brysningsfelter i plater, og kraftig markerte konstruksjoner 
som et rutenett i hvitmalt betong. 
 
Åpninger:  
Østlige del har moderne, tilnærmet kvadratiske kontorvinduer uten sprosser, østlige del har 
høyere vinduer med losholt, alle i metall. Mellombygget og restauranten skiller seg ut med 
større glassfelt. 
 
Tak: Mens vestre del har et relativt flatt valmtak med teglsteinstekking, er øvrige tak flate. 
Fra torget oppleves dett som 3 ulike typer tak, med synlige dragere i midtbygget, og en kraftig 
gesimskasse på ”øst-blokken”. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Rådhuset er  godt vedlikeholdt utvendig, og har høy standard når det 
gjelder materialbruk og konstruksjoner. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 

 29



Autentisitet: Rådhuset er ikke så gammelt, og har sin autentisitet i behold – det er lite synlige 
endringer på fasadene. 
 
Representativitet: Til å være rådhus, er bygningen relativt anonym. Oppdelingen i ulike 
byggetrinn med litt forskjellig preg bidrar til å svekke inntrykket av monumentalitet og tyngde 
som en gjerne forbinder med et rådhus. Likevel er bygget representativt for en type 
senfunksjonalisiske offentlige bygg både når det gjelder hovedutforming og materialbruk. 
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningen, eller bygningskomplekset, har sin hovedfasade 
mot sør og mot torget, og danner hovedveggen i dette viktige byrommet.  Slik Sentralskolen 
ligger i dag, og fortsatt vil framstå etter ombygging/påbygging, vil det være dette byggets 
monumentalitet som preger området, og utgjør et tyngdepunkt for det offentlige området som 
utgjøres av Rådhuset, Rådhusteatret, Sentralskolen, parken og torget. 
Rådhuskvartalet , med sin mangel på markert hovedinngang eller annet markert tyngdepunkt, 
vil formalt sett være underordnet, og inngå mer som en forlengelse av den repeterende 
kvartalsstrukturen i Kongsvinger sentrum, og en sidevegg i forhold til den  tydelige øst/vest-
aksen der tårnet på Sentralskolen er et midtpunkt. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 

 
Bygning: 15. Gamle bankbygget Funksjon: Kontorer, forretning. 
Adresse: Storgata 2 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning bygd 1887. Opprinnelig én etasje mot Brugata, påbygd men 
en ny etasje over det hele i 1935. Opprinnelig oppført i en enkel klassisistisk stil, med 
helvalmet tak – brattere enn dagens. Huset har en spesiell form, med en svakt konkavt vinklet 
fasade mot øst. Hjørnet mot nordvest er avskåret som mot et gatekryss, men på grunn av 
oppfyllinga for brukaret har det ikke vært inngangsdør her.  Også hjørnet nærmest brua har 
avskåret hjørne. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Det gamle huset, med en etasje pluss underetasje, hadde krysspostvinduer, sokkel mot 
Brugata som fortsatte som etasjebånd mot nord, og markerte vannbrett over vinduene. Det 
framsto som en typisk murbygård fra slutten av 1800-tallet, uten mye dekor eller utpreget 
stiluttrykk. 
 
Etter påbyggingen er bygningen ganske konsekvent forsøkt ombygd til funksjonalistisk stil – 
med ganske stort hell. Bygningen framstår stort sett som et funkis-bygg, men med enkelte 
detaljer som røper en fortid fra før 1900.  
 
Fasader:  
Pusset teglstein, gulmalt. Den nyeste, øverste delen av bygget har helt slette veggflater, mens 
den eldre delen har sokkelmarkering, og en enkel nisje i midtpartiet mot øst. Her har vinduene 
beholdt et kraftig vannbrett i underkant, mens de markerte overstykkene ble fjernet.   
Etter ombygginga har huset fått en kraftig, utenpåliggende pipe mot sør – et innslag som 
forsterker funkis-preget. 
 
Åpninger:  
2.etasje-vinduene er typiske funkis-vinduer – kvadratiske med midtpost, og overfals i 
vindusramma. Vindusåpningene i 1. etasje og underetasje har imidlertid en form som er 
vanskelig å tilpasse denne stilen, med sitt høydeformat. I dag er disse vinduene delt i to med 
en enkel losholt litt over midten. 
Dørene generelt i funkis-stil, hovedinngangen mot Brugata er en fin og gjennomført funkis-
inngang med en liten utkraget baldakin og sidefelter i steinimitasjon.  
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Inngangen nærmest brua skiller seg brutalt ut med glassfelt både over og på sidene, og 
moderne aluminiumskonstruksjon. 
 
Tak: Ganske flatt, men med takrenner og utvendig nedløp. Takflaten kan ikke ses fra 
gatenivå eller fra brua. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Middels. Særlig på nordsida og nede på øststida er det en del 
avskalling av maling og puss, men også mot Brugata. Dette skyldes i hvert fall delvis dårlige 
renner og nedløp. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Huset er ikke autentisk i den forstand at det er bevart noe særlig av det 
opprinnelige. Autentisiteten knytter seg til om- og påbyggingen i 1935, dette er et 
gjennomført og godt bevart ombyggingsprosjekt fra denne tida.  Den før omtalte aluminiums-
inngangen, sammen med lyskassene på fasaden, skjemmer helheten og svekker autentisiteten. 
 
Representativitet: Ikke noe gjennomført funkis-hus, til det henger for mye igjen av det 
opprinnelige i hovedform og åpninger. Hovedformen med sine dimensjoner og avkuttede 
hjørner er representative og typiske for bybebyggelsen rundt forrige århundreskifte. 
 
Tidsdybde: Epokene fra husets historie er lett lesbare, med gjenkjennelige motiver fra husets 
to aldre.  
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset har en markant beliggenhet ved brukaret, det er formet for plassering inn mot 
oppfyllinga mot brua. Det enkle, renskårne formspråket forsterker dette bastante preget. Den 
gamle brua, som var vesentlig smalere, lå enda nærmere bygningen, slik at huset lå i siktlinja 
langs brua. Selv om den nåværende brua  ligger litt lengre mot vest, framstår huset stadig som 
en markering av bruenden, sett både fra brua og fra hele Brugata. Bygget er et kjennemerke i 
byen.   
 
I forbindelse med opprustning av Mølleparken kunne en forsøke å revitalisere den gamle 
bakken, som nå er ei trapp, fra krysset ved brua og ned mot parken. Denne traseen er en 
direkte forlengelse av Brugata, og gjenopprettelse av denne ville gi hjørne-utformingen på 
huset på denne sida tilbake sin funksjon. 
 
 
Andre merknader: 
I og med stilblandingen er huset relativt robust overfor nye endringer. Ved eventuelle nye 
tiltak på huset bør en likevel holde disse innenfor det funkis-formspråk som ble dominerende 
etter 1935-ombygginga. Huset kan også innby til en mer postmodernistisk tilnærming, det har 
allerede et preg av stilblanding som ikke er så fjernt fra denne retningen. Et nytt klassisk 
valmet tak, eller en ”normalisering” av fasaden med en høyere gesims vil lett ødelegge dette 
preget.  
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvariske vurderinger av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 16  Larssonbygget    Funksjon: Forretning og bolig 
Adresse: Glommengata 96 
 

   
 
Bygningshistorikk: Oppført 1887. 1 ½ etasje. Tilhørende uthus på østsida knytter bygningen 
sammen med nabobygningen. På eldre bilde ser det ut til at bare den østlige delen er tømret, 
resten var en enklere konstruksjon, trolig for lager-funksjoner, med minimalt med vinduer. På 
et tidspunkt er den østligste delen revet, og det er oppført en murgavl i den enden. Vinduer er 
blitt flyttet, og det er satt inn nye. Men inngangsdørene er på samme sted som før – mot gata 
ved sørøst-hjørnet, og på østgavlen, i hjørnet mot uthus-tilbygget. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Ikke noe utpreget arkitektonisk uttrykk. Bærer preg av mange og omfattende ombygginger – 
bare hovedformen ser ut til å være opprinnelig. Murgavlen gir huset en viss karakter, og 
proporsjonene i volumet er gode. 
 
Fasader: 
Hovedsakelig vertikal perlestaffpanel. Vestgavl: pusset teglstein, utført som branngavl med 
beslått avslutning over tak. Ingen fasadeutsmykning i dag, tidligere markerte hjørnekasser og 
etasjebånd over vinduene.  
Mot nord (jernbanen) er et høy grunnmur, i naturstein under den gamle tømmer-delen, pusset 
eller støpt under den vestligste delen. Det er kjellervinduer i muren. 
 
Åpninger: 
Øst og sør: Enkle,rektangulære vippevinduer uten sprosser. Bare kneveggen i 2. etasje mot 
gata har ett eldre vindu med sprosser. Tidligere var det høye sveitserstilvinduer i 2. etasje mot 
øst. På vestveggen er det to kvadratiske vippevinduer med luftefelt ved siden av, innsatt i 
branngavlen. På nordsida, som er nyoppusset, er det nå satt inn nye vinduer: På knevegg 
tilsvarende det gamle mot sør, i 1. etasje et nytt vippevindu, men med sprosser. Moderne 
butikkdør mot gata, i eloksert aluminium, enklere, platekledt inngangsdør på østgavlen. 
 
Tak: 
Enkelt saltak, tekket rød sementstein. Inntil nylig var det korrugerte metallplater. Små 
takutstikk, innkasset gesims. Nye vindskier uten spesielt stilpreg.  Takrenner og nedløp i sort 
stål. Ingen oppbygg eller takvinduer, 1 piper ved møne.  
 
Tilbygg:  
Det ligger 2 uthus mellom nr 96 og nr 92. Uthuset som tilhører Larsson-gården er i to etasjers 
høyde mot nord, med pulttak ned mot den lille plassen som dannes mot gata. Uthuset er 
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bygget på mot gata, slik at inngangsdøra til Larssongården nå kommer innunder taket. Uthuset 
er i bindingsverk og trekledning, med brannmur mot eiendomsgrensa mot øst (mot uthuset til 
Gundersenbygget). Sett fra nord har uthuset en imponerende høyde, idet det står på en minst 3 
m høy mur.  Uthuset framstår ellers som nødtørftig, men må antas å ha en høy alder. Dersom 
det er aktuelt å søke rivetillatelse for det, bør det undersøkes nærmere med hensyn til alder og 
evt. verneverdi, og mulig ny bruksverdi. 
 
Vedlikeholdssituasjon: 
Huset var under oppussing på befaringstidspunktet, det blir lagt nytt tak, det kommer nye 
vinduer, huset blir malt og generelt satt i stand. 
 
Antikvarisk verdivurdering:  
Huset har ingen store arkitektoniske kvaliteter, det er mer lokale historiske/antikvariske 
interesser som knytter seg til bygningen. Huset har lav autentisitet, men en interessant 
tidsdybde, som stadig er leselig. Men det er i en byplanmessig sammenheng at huset har en 
viktig funksjon, og en høy verdi: Sammen med nabohuset bidrar huset til å knytte sammen 
bydelene på hver side av Glomma, sett fra brua, og ikke minst sett fra parken på nordsida. Sett 
fra nordsida framstår Glommengata som én sammenhengende husrekke, selv om 
bygningsrekka ”skifter side” av gata like bortafor.  Bygningene bak og ovenfor er typisk 
villabebyggelse (Svenskehaugen), som ikke har samme positive bymessige funksjon. Visuelt 
har bygningene betydning for utviklingen av Mølleparken og en eventuell aktivering av 
mølleruinen. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
For Glommengata har huset en nøkkelfunksjon, som det første huset fra brua. Videre østover 
langs gata er det mest nyere hus. Den gamle husrekka tar derfor vare på en historisk 
sammenheng som visuelt knytter seg til i Brugata 1-3 på nordsida, og til jernbaneområdet i 
den andre retninga. Slike gjenværende rester etter gamle bygningsmiljøer er viktige for byens 
identitet, og de små områdene som ennå fins må tas godt vare på. Den rent formale 
byplanmessige funksjonen vil nok kunne ivaretas like godt av et nytt bygg, men den historiske 
dimensjonen spiller også en stor rolle for sammenhengen i bybildet. 
 
Gamle bygningsmiljøer har også en viktig funksjon i bybildet ved at de representerer en 
mulighet for bransjer med mindre investeringskapital. Typisk nok finner vi i dag et 
tatoveringsstudio her. Det er viktig at det finnes rom for denne type virksomheter, det beriker 
en moderne by, og gir den særpreg. 
 
Utfordringer: 
I forbindelse med planer om å utnytte uteplassene bedre i forbindelse med 
serveringsvirksomhet, er det en utfordring å ta vare på sammenhengen i bygningsrekka, sett 
fra gata, og sett fra nordsida av Glomma. Det er positivt at driverne av kafeen vil lage en 
attraktiv uteplass – her må man prøve å kombinere utsikt til Glomma og parken, innbydende 
kontakt med gata, og en viss avskjerming mot biltrafikken både i Glommengata og på 
riksveien nedenfor. Det er en arkitektonisk oppgave å utforme slik avskjerming at den kan 
knytte bygningene sammen, samtidig som det er tilstrekkelig åpent begge veier. Kanskje kan 
de gamle uthusene åpnes og endres slik at de kan utgjøre et spennende historisk miljø rundt de 
besøkende. For en eventuell overdekket uteplass på vestsida er det viktig å ta tak i det formale 
hovedmotivet, og forsterke det: Husrekka som følger gateløpet, tak med møneretning langs 
gata bør være et bærende arkitektonisk grep.  
 

 34



Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvariske vurderinger av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 17 Gundersenbygget   Funksjon: Serveringssted/bolig 
Adresse: Glommengata 92 
 

 
 
 
Bygningshistorikk: Oppført 1873. 2 ½ etasje. Tilhørende uthus på vestsida knytter 
bygningen sammen med nabobygningen. Huset er påbygd mot øst. Mot gata er fasaden endret 
ved at gamle vinduer er byttet ut. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Ved forrige århundreskifte framsto bygningen som en ganske gjennomført 
sveitserstilbygning, med krysspostvinduer med markerte omramminger, markerte 
hjørnekasser og etasjebånd. Takdetaljene er likevel, helt fra den gang, lite artikulerte. 
Mangelen på sammenheng mellom vinduer og takutforming kan tyde på at sveitservinduene 
ikke er originale. Fortsatt har deler av bygningen et flott sveitser-preg. Etasjebåndene er intakt 
på hele bygningen. Tilbygget mot øst etterligner hovedhuset, men har en spesiell overbygget 
takterrasse som bryter med resten.  
 
Fasader: 
Vertikal perlestaffpanel, brutt av markerte hjørnekasser og etasjebånd. I dag er hovedfargen 
skarp oker, en farge som ikke kler stilen. Vindusomramningene er røde, med hvite vinduer og 
hvite friser på overstykket. Baksida, som ikke har vært malt på lenge, har en lunere, mer 
autentisk okerfarge, med brune vinduer. Av eldre fotos kan en se at fargene har skiftet opp 
gjennom årene., med vekslende kontrastvirkning mellom veggflate og dekor. Det kunne vært 
interessant å få utført en fargeundersøkelse på huset før neste gang det males. 
Mot nord (jernbanen) er et høy grunnmur, i naturstein. Det er kjellervinduer i muren.  
 
Åpninger: 
I vestgavlen er det på et tidspunkt kommet nye vindusrammer med jugend-preg. Mot gata er 
samtlige vinduer skiftet ut – i 2. etasje er det satt inn lave funkis-vinduer, som gir fasaden et 
ganske merkelig utseende. På nordsida- det vil si sett fra Mølleparken-  framstår huset fortsatt 
som gjennomført sveitser, de gamle vinduene er fremdeles på plass.   
 
Tak: 
Enkelt saltak, tekket med sorte, korrugerte metallplater (tekking pågikk under befaring). 1 
metallbeslått pipe, assymmetrisk plassert (det har vært to piper tidligere). Korte takutstikk, 
gesimskasser og enkle vindskier. 
 
Tilbygg:  
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Uthuset mot øst fremstår i større eller mindre grad som en forlengelse av huset i full høyde. 
Mot vest ligger et lavere, og tilbaketrukket uthus, med pulttak, som knytter seg til tilsvarende 
uthus i forbindelse med Larssonbygget. Tilbygget er skjøtt på både i høyden og mot gata, slik 
at opprinnelig vegg bare synes på baksida, med enkel tømmermannskledning. Dette tilbygget 
står på støpte peler. 
   
Vedlikeholdssituasjon: 
Det er nettopp lagt nytt tak. Ifølge eier har de nå lagt et luftet tak, for å unngå istapper, som 
tidligere har vært et stort problem. På grunn av faren med istappene har man latt snøen ligge 
inntil veggen, for å hindre ferdsel unner takutstikket. Resultatet er bl.a. vannskader på 
vannbrett og nederkant av kledning. Ellers varierer tilstanden: På baksida/nordsida framstod 
det på befaringstidspunktet som meget malingslitt, på grensen til forfall. Mot gata er det 
bedre, bortsett altså fra nederste del av veggen. 
Grunnmuren har visse setningsskader – men ifølge eieren har de ikke ført til noe n skader på 
huset. 
 
Antikvarisk verdivurdering:  
Huset har en relativt høy grad av autentisitet. 2.etasje-vinduene mot gata kan tilbakeføres 
(nåværende funkis-vinduer begynner vel å bli gamle!), og de autentiske vinduene på nordsida 
kan trolig reddes ved godt vedlikehold. Huset har også en høy representativitet, det er et godt 
eksempel på urban trehusbebyggelse fra 2. halvdel av 1800-tallet. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset utgjør tyngdepunktet i den gamle husrekka Glommengata 90 -96, som har en viktig 
funksjon både som vegg i gateløpet, og som kontaktskapende element i forhold til nordsida av 
Glomma.  
 
 
Utfordringer: 
I forbindelse med planer om å utnytte uteplassene bedre i forbindelse med 
serveringsvirksomhet, er det en utfordring å ta vare på sammenhengen i bygningsrekka, sett 
fra gata, og sett fra nordsida av Glomma. Det er positivt at driverne av kafeen vil lage en 
attraktiv uteplass – her må man prøve å kombinere utsikt til Glomma og parken, innbydende 
kontakt med gata, og en viss avskjerming mot biltrafikken både i Glommengata og på 
riksveien nedenfor. Det er en arkitektonisk oppgave å utforme slik avskjerming at den kan 
knytte bygningene sammen, samtidig som det er tilstrekkelig åpent begge veier. Kanskje kan 
de gamle uthusene åpnes og endres slik at de kan utgjøre et spennende historisk miljø rundt de 
besøkende.  
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 18. Samvirkegården Funksjon: Servering, kontorer. 
Adresse: Glommengata 69 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning i 2 ½ etasje pluss underetasje. Oppført 1962, erstattet den 
gamle Samvirke-bygningen fra 1900. Inntrukken loftetasje med takoppløft er mulig original. 
Påbygd på baksida med kobberbeslåtte vegger og tak. Mot vest er det bygget en åpen 
uteserveringsveranda i to etasjer i tre, og mot gata er tidligere fasade åpnet i 1.etasje, og 
utvidet med en trevegg ½ m ut mot fortauet. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Huset har en enkel hovedform, med høyde og takform som er tradisjonell, men gjennomført i 
moderat funksjonalisme. Materialbruken skiller huset fra det meste av sentrumsbebyggelsen.  
Arkitektonisk er bygningen i dag ganske forvirrende, men kan tilbakeføres uten for mye  
arbeid og kostnader. De kobberbeslåtte tilbyggene på nord- og øst-sida kler bygget 
arkitektonisk. 
 
Fasader:  
Upusset teglstein, lagt i enkel forband. Bare den tilbaketrukne loftetasjen på baksida er pusset. 
Trekonstruksjonene fra nyere tid er delvis er ren restaurant-dekor (vindusfasaden mot 
gata)uten forsøk på arkitektonisk sammenheng. Også det åpne tilbygget mot vest har et preg 
av nødtørftig midlertidighet, selv om det her er gjort noen  arkitektoniske grep, som et 
møneformet overbygg som korresponderer med bygningens takform.  
 
Åpninger:  
I loftetasjen sitter fremdeles de originale vinduene, eller i hvert fall samme type: tilnærmet 
kvadratiske vinduer med midtpost og sidehengsling, uten sprosser. På det meste av bygget er 
disse skiftet ut med helt enkle vippevinduer med ett glass i én ramme, noen steder med falske 
sprosser. I 1.etasje (etasjen over gatenivå) er det typiske brystningsfelter i tre i vindusnisjen.   
Underetasje-utbygget mot gata har fått vinduer med en størrelse, form og detaljering som er 
helt fremmed både for bygget og for byen. Fargesettingen er ikke vellykket. 
Over den gamle hovedinngangen fra Glommegata, lengst mot øst, er det stort utstillingsvindu 
i 1. etasje, over inngangspartiet. Vinduet bryter opp den ellers meget enkle fasaden, men er i 
dag lite utnyttet, og blir litt usynlig i forhold til lysskilter ved siden av, og trefasaden i 
underetasjen. 
 
 
Tak: Enkelt saltak parallelt med gata. Tilbyggene har flate pulttak, med samme kobberbeslag 
som veggene. 
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Vedlikeholdssituasjon: God, 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Murbygningen, med de kobberbeslåtte tilbyggene, har en ganske høy grad av 
autentisitet. Vindusutskiftinger har ikke ødelagt så mye, når en ser bort fra underetasjen mot 
gata. 
 
Representativitet: Typisk for 60-tallets sen-funksjonalisme, ikke så typisk som representant 
for Kongsvinger sentrum.  
 
 
Tidsdybde: 1960-tallet. Huset har ikke bevaringsverdi på grunn av høy alder. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Bygningen er godt tilpasset gateløpet i Glommengata. Tilbygget mot nord (åpne serverings-
verandaer) utnytter den skrå hjørnetomta mot Samvirkegata, og ivaretar delvis 
hjørnefunksjonen. 
Oppkjørselen til 1.etasje langs Glommengata blokkerer for mulig ny bebyggelse østover på 
denne sida. Det er ønskelig å knytte bebyggelsen mellom brua og dette stedet tettere sammen 
– her er et vanskelig punkt, fordi det er et opphold i bebyggelsen, og fordi bebyggelsen skifter 
side av Glommengata.  
 
Fasaden mot gata er lite attraktiv. 
 
 
Andre merknader: 
Bygningen og gata ville vinne mye på om trefasaden med buevinduene mot gata i 
underetasjen ble fjernet. Den har en lukket og ensformig karakter, og passer dårlig 
arkitektonisk. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 19. Bilradiohuset               Funksjon: forretning. 
Adresse: Glommengata 53 
 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning (pusset teglstein), oppført 1924, i 1 etasje 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Et spesielt, lite hus i nyklassisisme. Med sin lave og korte fasade skiller det seg ut, som et lite 
tempel! Huset er egentlig bare 4-5 m fasade mot gata – tak og øvrige vegger er usynlig fra det 
offentlige rom. Inngangsparti er tilbaketrukket , og framstår som et mellomrom mot 
nabobygning, den moderne Glåmdalen-gården. 
 
Fasader:  
Pusset teglstein, malt hvit eller lys grå. Fasaden består av ett enkelt vindusfelt, hjørnene har 
kvadersteinsdekor, gesimsen har tannstav av utkragende teglstein. 
Over gesims har fasaden et oppbygg som en brystning foran den tilnærmet flate taket. 
Et stort lyskasseskilt dekker en stor del av fasaden, og skjuler overkanten av vinduene. 
 
Åpninger:  
Vindusfeltet består at 2 store glass – ca 1,50 x 3 m, i aluminiumsrammer. 
Den tilbaketrukne inngangsdøra har glassfelt over og på  begge sider. Dør-delen er en 
moderne aluminiumskonstruksjon. 
 
Tak: Vanskelig å se fra gata, trolig flatt eller pulttak med svakt fall. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Trenger reparasjoner. I forbindelse med taknedløpet på hjørnet mot 
nr 53 er det store avskallinger, teglsteinen er her avdekket og utsatt for forvitring. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Hovedinntrykket er autentisk,; mur-delene framstår som opprinnelig. 
Aluminiumsvinduene og –døra svekker autentisiteten, men fasadeskiltet skjemmer mest. 
 
Representativitet: En morsom variant av nyklassisismen fra begynnelsen av 1900-tallet, som 
det finnes flere andre, mer alvorstunge representanter for i byen. 
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Tidsdybde: Huset hører 20-tallet til, og burde ideelt vært tilbakeført mht vindus- og 
dørdetaljer, og ikke minst skiltutforming. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset knytter bebyggelsen  sammen, og gir åpning og luft i fasaderekka, uten å bryte 
byggelinja mot fortauet. Slike lave innslag i husrekka gjør at nabohusene får vise gavlene, og 
dermed bedre uttrykke sin form som volumer, ikke bare en vegg mot gata. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 

Bygning: 20. Danneviggården Funksjon: forretning og kontor. 
Adresse: Glommengata 51 

  
 
 
Bygningshistorikk: Murhus i 3 etasjer, med innredet loftsetasje, oppført 1944 eller 1948. På 
baksida (sørsida) er terrenget litt høyere enn 1. etasje golvnivå. Vinduer, takoppbygg og 
fasadekledning 1.etasje er av nyere dato, resultater av endringer med ujevne mellomrom. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Meget nøktern bygård oppført i en lite utpreget funksjonalisme. Nyere vinduer gjør bygningen 
litt pregløs. 
 
Fasader:  
Pusset teglstein, malt hvit eller lys grå. 1. etasje er forblendet med steinplater med 
marmorpreg.  
 
Åpninger:  
Alle vinduer er skiftet ut til enkle, tilnærmet kvadratiske vippevinduer uten noen inndeling. I 
1. etasje er det store, nesten sammenhengende glassfelt som dominerer mot gata, og gir god 
kontakt mellom forretningen og fortauet. Butikkvinduene er i aluminium, de øvrige 
(kontorvinduer) er trolig trevinduer. Vindusåpningene er helt uten karm eller annen 
artikulering, men et smalt vannbrett i skifer i underkant. 
 
Tak: Saltak med helvalm mot øst. På begge sider et sam mengengende takoppbygg som gir 
vindusrekke på begge sider på loftet. Oppbygget har mørkt beslag på front og sider. 
Taktekkinga er shingel, som er lite synlig nedenfra. 
 
Vedlikeholdssituasjon: God. Gavlen mot vest har malingavskalling. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: På grunn av de utskiftede vinduene og takoppbygget har bygningen lav 
autentisitet  
 
Representativitet: På mange måter en typisk representant for en rasjonell etterkrigsarkitektur 
uten høye arkitektoniske pretensjoner. 
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Arkitektonisk er bygningen noe pregløs, men man kan også si: enkel og upresentiøs. 
 
Tidsdybde: Bygningen  mangler karakteristiske trekk som kunne vist en tidsdybde på tross av 
fasadeendringene. For øvrig har bygget en hovedform som er ganske tidløs. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Bygningen ivaretar gateløpet og plassdannelsen mot øst (Mallings plass). Det holder en 
sympatisk målestokk, har harmoniske proporsjoner. Sammenlignet med det brokete 
formspråket som utfolder seg videre østover langs Glommengata, framstår dette bygget som 
et enkelt, ”gammeldags” bygg med gjenkjennelighet i proporsjoner og utforming, som en 
historisk forbindelse med den gamle trehusbebyggelsen langs gata, som nå er borte. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 21 Apotekergården                  Funksjon: kontorer, leiligheter, kiosk 
Adresse: Digerudvn 2 
 

    
 
Bygningshistorikk: Tømmerbygning i 2 ½ etasje, med sokkeletasje. Oppført 1884/85, bl.a. 
av tømmer fra en gammel låve. Som trebygning er den stor, den forhøyede loftsetasjen 
framhever størrelsen.  
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Huset har en særpreget fasong, med sin høye fasade og knappe takutstikk.  Opprinnelig stil 
usikker, overgangstid senempire/sveitser. I dag har den et visst dragestilpreg med de spesielle 
vindusomramningene, som er kopiert etter hvordan huset så ut på 1920 - 30-tallet. Selve 
vinduene har et empire-preg som kan ha vært originalt. Huset har gjennomgått kraftig 
restaurering, men har likevel beholdt mye av sitt historiske preg.   
 
Fasader:  
Stående panel i moderne perlestaff. Kraftig etasjemarkering tett over 1.etasjes vinduer, det har 
tidligere vært tilsvarende over 2. etasje. Vannbord på hjørnene, etasjebånd, vindskier og 
gerikter er grå, mot mørk rød veggflate.  
 
På baksida, dvs vestsida, er det beholdt en takark for vinsj, som røper at det store loftslokalet 
uten vinduer har vært brukt til varelager. Den gamle innlastingsdøra er nå vindu. 
På samme side er det også en åpen sveitserstilveranda med inngang i 1. etasje. 
 
Sokkeletasjen/kjelleren har delvis pusset, delvis slemmet natursteinsmur. Mot gata er det en 
flott toveis trapp. Den gamle trappa mot nord, som utgjorde en hel etasje, var inngang til 
apoteket. Den er fjernet, og døra er gjort om til vindu. 
 
Åpninger:  
Alle vinduer er nylig skiftet ut, med falske sprosser etter empire-mønster. Noen vinduer er 
vippevinduer, de fleste er sidehengslet med midtpost –men alle ser like ut. Omrammingen har 
tannsnittdekor under vannbrettet, og sidegerikter som løper forbi vannbrettet, i dragestil-
tradisjon. 
 
På bilde fra 1920-30-tall ser man delvis store glassfelt uten sprosser i apoteket, og typisk 
senempire-vindu med midtpost og losholt i 2.etasje. Med de vinduene bygningen nå har, 
virker spesielt denne nordgavlen nå overlesset med vinduer i 1.etasje. Den lyse fargen 
fremhever alle karmer og falske sprosser – de kunne vært malt i en mørkere farge, som 
tidligere. 
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I loftsetasjen er det store lufteåpninger flere steder. 
 
Det er en inngangdør på hver vegg – den på søndre gavlvegg er også gjort om til et vindu som 
ser litt malplassert ut, ettersom balakinen over er beholdt.  
 
Tak: Enkelt saltak, men løftet for å gi mer rom i loftsetasjen, uten at det er satt inn vinduer i 
loftetasjen på langveggene. Gavlveggene har praktisk talt ikke takutstikk, langsidene ca 50 
cm. Vindskier er enkle, moderne. 
 
Vedlikeholdssituasjon: God – huset er grundig oppusset for ikke så mange år siden. 
Vinduene med falske sprosser ser ekstra triste ut fordi løse sprosser og rammer henger og 
slenger. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Huset er satt i stand med respekt for gamle detaljer, men de preges likevel av en 
viss forenkling og litt billige løsninger, spesielt for vinduenes vedkommende. Mye gammelt 
er også intakt.  
 
Representativitet: Huset er mer særpreget enn representativt. Den spesielle bygningen er et 
lokalt kjennemerke med betydning for identitet og kontinuitet. 
 
Tidsdybde: Huset har en viktig historie gjennom 120 år, og brokker av historien antydes 
gjennom ulike bygningsdetaljer som er bevart. 
 
Formal funksjon i gatebildet: 
Huset skulle ligget som en del av en bygningsrekke i en bygate. Fordi nabohus mangler, og 
også bakgården  ligger åpen mot Glommengata, virker huset oppsiktsvekkende ruvende og 
spesielt. Parkeringsarealet mot sør burde bygges igjen, slik at Digerudveien ble en gate, med 
en vegg mot vest. 
 
Andre merknader: 
Skiltingen  for kiosken virker dominerende og lite tilpasset. Den meget eksponerte nordgavlen 
er ellers dominert av en plakat om ledige lokaler, noe som vel tyder på at det økonomiske 
grunnlaget for oppgradering og godt vedlikehold ikke er det beste. 
Sørgavlen er dominert av 6 parabolantenner. Det burde la seg gjøre å samle slikt utstyr og 
plassere det på en ryddigere måte. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 22 Gamle Grand Funksjon: Banklokaler, kontorer 
Adresse: Digerudv. 1 
 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning i 3 etasjer, tegnet av arkitektene Berner & Berner, oppført 
1925. Renovert med bl.a. fasadeendringer og vindusutskiftinger på slutten av 1900-tallet. 
Tidlig eller opprinnelig vinkelpåbygg i full høyde på østsida, i nyere tid påsatt takoppbygg for 
utnyttelse av loftsetasjen mot øst, og takvinduer mot vest. Nytt er også to nye 1 etasjes 
inngangstilbygg mot vest, det ene med takterrasse. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Opprinnelig nyrenessanse, med markerte pilastre, rustikk 1.etasje fasade med 
buehvelvmarkeringer med sluttstein over vinduene. Gir et solid og verdig preg som passer den 
nåværende funksjon som bank, men huset var fram til 1969 hotell. Det flotte renessansepreget 
er blitt svekket ved renovering. Vestsiden må sies å være arkitektonisk skjemmet av de ulike 
tilbygg.  
 
Fasader:  
Sør, øst og nord-fasadene har stort sett sin opprinnelige utforming, med vindusomramming i 
1. etasje, pilastere i 2. og 3. etasje, kraftig markering av sokkel og nederste etasjeskille. 
Fasadene er nypusset, og malt i litt søtlige gråfarger, der vindusbue og etasjebånd er 
framhevet med mørkere farge. På sør-, vest- og nordfasadene  er det enkelte balkonger i 2 og 
også 3. etasje, med originale smijernsbrystninger. 
 
Åpninger:  
Alle vinduer er nylig skiftet ut. I 1. etasje er de gamle vinduene etterlignet, med radiære 
sprosser i buen, og midtpost nede. I øvrige etasjer er det tilnærmet kvadratiske vinduer uten 
sprosser, som virker som hull i fasaden. Opprinnelig var det vinduer med midtpost og 
sprosser.  I 1.etasje er den kraftige buemarkeringen med artikulert sluttstein intakt. I tillegg 
har vinduene i 1. etasje fått skodder, som flukter med buemarkeringen og gir vinduene et helt 
annerledes preg. Dørene er nye, tilpasset de nye vinduene i form og materiale (eloksert 
aluminium) 
 
Tak: Helvalmet, med saltak på gammelt tilbygg. De nye inngangstilbyggene har delvis både 
pulttak, saltak og flatt med terrasse. Nye takflater har mørkt metallbeslag, gamle har mørk rød 
dobbeltkrum takstein. Under gesimsen er det tannsnittdekor og markert toppavslutning på 
veggen.  
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Vedlikeholdssituasjon: God – huset er grundig oppusset for ikke så mange år siden. De nye 
inngangs-tilbyggene er oppført i Leca, som har fått små setninger og sprekker i pussen. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Huset er satt i stand med respekt for gamle detaljer, men de preges likevel av en 
viss forenkling, spesielt for vinduenes vedkommende.  
 
Representativitet: Godt eksempel på monumentalarkitektur i etterkant av jugend-perioden. 
 
Tidsdybde: Huset har motiver fra renessansen, men er preget av både byggetida 1925 og 
restaureringa rundt 2000. 
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningen har monumentalitet, og har proporsjoner som 
stemmer med områdets karakter. På østsida dannes et lite torg, som får en vennlig målestokk 
med de lave tilbyggene, og tilløp til gatemøblering, og en vakker Durban-statue. De øvrige 
fasader er ganske lukkede, og innbyr ikke til liv på fortauene. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 23 Banken Funksjon: Banklokaler, kontorer 
Adresse: Glommengata 15 

    
 
Bygningshistorikk: Murbygning i 3 etasjer, tegnet av Carl Michaelsen, oppført 1910. 
Tilbygg på sørsida oppført 1980 som kopi. Ved nyere istandsetting er fasadene godt bevart, 
mens vinduene i 1. etasje dessverre er en del forandret. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Utført i jugendstil, med typiske elementer som girlandre og buer, ovale og buede former og 
typiske vinduer. Arkitektonisk kombineres monumentalitet med jugend-stilens lette og ledige 
former på en meget vellykket måte.  
 
Fasader:  
Nordfasaden mot Glommengata er mest utsmykket, i forbindelse med et sentralt inngangsparti 
som er knyttet sammen med en buet tak-ark med kvadersteinlinjer og rankedekor. Ved siden 
av, assymmetrisk plassert er en annen inngangsdør, framhevet som et eget utbygg med 
mansardtak og rik dekor.   1. etasje har en tung, klassisk karakter med 
kvadersteinsomramming rundt de store buevinduene. 
Østfasaden – mot parkeringsplassen og kjøpesenteret- framstår som en lite vakker bakside, 
med to gavler uten vinduer, og et rotete mellomparti. 
 
Åpninger:  
Vinduene i 2. og 3. etasje er typiske jugendvinduer, med krysspost, og små ruter i de øvre 
rammene. Vinduene er gruppert symmmetrisk på fasadene.  
1. etasjes vinduer, som er buede, har hatt losholt, og vært delt i 6 rammer – her har de nederste 
hatt småruter. I dag er disse  fjernet, og erstattet av store glassfelt, med bare en horisontal 
sprosse. De nye vinduene, og dørene mot sør, er utført i eloksert aluminium, slik at både 
utforming og materiale er ganske fremmede for bygningen. Dørene på nordfasaden ser mer ut 
som de gamle.   
 
Tak: Helvalmet, med saltak på to tilbygg mot øst. De er tekket med glassert sort stein, og det 
ser det ut til at bygget også har hatt fra begynnelsen. Det er bygget arker for å få lysinnslipp til 
loftsetasjen, på en arkitektonisk uheldig måte, med brede, trekantede gavler mot øst og vest. 
 
Vedlikeholdssituasjon: God – huset er grundig oppusset for ikke så mange år siden.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
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Autentisitet: Huset er satt i stand, og bygget på, med respekt for gamle jugend-detaljer. Nye 1. 
etasjevinduer trekker totalverdien noe ned.  
 
Representativitet: Et meget godt eksempel på god jugend-arkitektur. 
 
Tidsdybde: 1910- arkitekturen er helt intakt i fasadedetaljer og hovedvolum. 
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningen har monumentalitet, og har proporsjoner som 
stemmer med områdets karakter. Hovedfasaden er mot Glommengata og jernbanestasjonen, 
og bør fortsatt være eksponert fra stasjonen. Mot øst ligger det godt til rette for nybygg – i 3 
etasjer. Parkeringsplassen virker som et sår i kvartalsstrukturen. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 24: Østbanenes Forbruksforening Funksjon: Forretning og kontorer 
Adresse: Jernbanegata 11 
 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning i 3 etasjer, bygget 1928. To smalere fløyer mot øst integrert 
i hovedformen. Nytt tilbygg i 1 etasje både mot sør og mot øst, i tre og plater.  
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Nybarokk med påvirkning av funksjonalismen. Et særpreget bygg, med en spesiell 
fargesetting, som neppe er original.  
 
Fasader:  
Hovedfasade mot Jernbanegata, med et imponerende inngangsparti med kannelerte pilastre og 
brutt frontispis.   Etasjemarkering over 1. etasje med tilpasset skilting med løse bokstaver på 
veggen.  Sokkel i granitt, med flott granitt-trapp til hjørneinngangen. Veggflatene er pusset 
tegl.  
 
Åpninger:  
Typiske nyklassisistiske vinduer i 2. og 3. etasje, krysspost med små ruter.  Vinduene har 
kraftig omramning med sluttstein-markering i overkant i 2. etasje.  
1. etasje har store butikkvinduer med funkis-preg.  
Dørene – både hjørneinngangen til forretningen, og hovedinngangen, er dessverre erstattet 
med blanke aluminiumsdører. 
 
Tak: Helvalmet, også på øst-fløyene. Tekking: Rød tegl- eller betongstein.  Tre spesielle 
rundbue-arker i funkis-stil på hovedfasaden. Under gesimsen er det tannsnitt-dekor. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Relativt god – trenger noe vedlikehold, som rensking av takrenner.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Ser en bort fra tilbyggene, er huset meget godt bevart, til og med den originale 
skitingen på fasadene er intakt. Dette huset burde tas vare på som spesialområde for bevaring. 
 

 49



Representativitet: Et meget godt eksempel på god nybarokk arkitektur. 
 
Tidsdybde: Mellomkrigsarkitektur, som forteller både arkitekturhistorie og byhistorie: 
Østbanenes forbruksforening og årstallet 1928 står på fasaden. 
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningen er en del av et enhetlig bygningsmiljø, når det 
gjelder proporsjoner og byggelinjer. Med sitt karakteristiske eksteriør preger den området. 
Den danner samtidig en foreløpig avslutning på den urbane bebyggelsen mot sør – her er et 
litt uklart område med parkering og lasteramper, tett innpå et område med hager og fine 
sveitserstil-villaer. Her mangler en avgrensing og en overgang. Langs Jernbanegata ligger det 
til rette for å rive det lave tilbygget, og fortsatte med 3 etasjes urban bebyggelse. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 25 Stasjonsmesterboligen   Funksjon: Boliger 
Adresse: Tronsmoes vei 3 

   
 
Bygningshistorikk: Tømmerhus i 2 etasjer, oppført ca 1860. Antatte endringer: Vinduer 
utskiftet, verandatak påsatt brystning. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Overgang senempire/sveitserstil, Hjørnekassingens utforming og takkonstruksjon hører 
senempiren til, mens nåværende vinduer og dekor er tilpasset sveitserstilens smak. 
 
Fasader:  
Gammel perlestaffpanel (mange malinglag skjuler profilen), vannbrett, hjørnekasser 
(laftekasser) med ”kapitel”-antydning. Etasjebånd ved panelskjøt 2.etasje/loft. 
Kjellermur i kalket naturstein. Veranda med høy trapp mot nord, dessuten to påbygg for 
kjellernedganger, symmetrisk plassert.  
 
Åpninger:  
T-postvinduer, bortsett fra loftet, som har  6 ruters ”empire-vinduer”, som antas å være 
originale. Vakker vindusomramming med utskåret dekor i sveitserstil både på overstykke og 
under vannbrettet. Det er en fin, gammel sveitserstildør på verandaen. 
 
Tak: Enkelt saltak, små utstikk. Taket er relativt nyrenovert, med endret oppbygging. 
Luftespalte under gesimsen, og nye, enkle vindskier. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Ikke god. Meget malingslitt, med skader på panel og vannbrett. Etter 
tidligere skade på nedre endeved er det lagt inn et liggende bord over vannbrettet. Spesielt er 
østre gavlvegg dårlig, med bl.a. utbuling av panelen. Huset bør settes i stand så snart som 
mulig, men som en forsiktig restaurering, der gammelt panel og dekor skrapes, evt.repareres, 
og males på nytt. Taket er ganske nytt, det er veggene og vinduene som har unngått 
vedlikehold litt for lenge.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Huset har vært gjenstand for flere endringer, spesielt vinduer og tak. Vinduene er 
riktignok gamle, men neppe originale.   
 
Representativitet: Eksempel på tidlig jernbanetilknyttet arkitektur, og på overgang 
senempire/sveitserstil. 
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Tidsdybde: Klare spor etter 1860-tall (byggetid), 1870/80-tall (vinduer, dekor) og 1990-tall 
(tak, brystning på verandatak) 
 
Formal funksjon i gatebildet: Hovedfasaden er  mot jernbaneområdet, huset vender seg bort 
fra Glommengata. Det er en liten forhage (bakhage?) mellom huset og gata, som er uten 
skjøtsel, det vokser opp buskas som skjuler fasaden. Det bør ryddes opp slik at huset igjen får 
kontakt med gata, det inngår i en nokså skrinn husrekke som danner nordvegg for 
Glommengata, og skiller den fra jernbaneområdet.  
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 26: Jernbanestasjonen            Funksjon: Kontorer, venterom, turistinfo  
Adresse: Jernbanegata 11 
 

 
 
Bygningshistorikk: Trebygning oppført 1862. Tegnet av Schirmer og von Hanno. En del 
endret og forenklet ved oppussinger og bruksendringer.  
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Opprinnelig en meget gjennomført og rikt utstyrt sveitserstilbygning. Mange sveitser-
karakteristika er fortsatt dominerende, men både fjerning av viktige detaljer og feil 
fergesetting gir bygget et noe loslitt og ”billig” preg. Det nå ubetjente venterommet har et 
preg av manglende stell og tilsyn  - et preg som er i ferd med å spre seg til eksteriøret. Skilting 
av aktiviteter uten tilknytning til jernbanedrift, er gjort på en måte som røper tilsvarende 
manglende tilknytning og forståelse for byggets karakter. Det er foretatt en vurdering av 
bygget med sikte på delvis tilbakeføring, av Jernbaneverket.  
 
Fasader:  
To hovedfløyer med gavl mot perrongene og mot Jernbaneplassen. Mellom disse et enkelt 
mellombygg med gavl på tvers. 
Veggene har stående staffpanel, og har konstruktive detaljer kraftige artikulert. Verandaene på 
begge sider har opprinnelig hatt en langt mer kompleks konstruksjon og dekor, men framstår 
fortsatt som dekorative og uttrykksfulle. Både verandaene og de store takutstikkene i gavlene 
har skråstøtter og profilerte bjelker. Også øvrige takutstikk er rikelige, med synlige artikulerte 
sperrer. Sokkel og etasjeskille er artikulert med kraftige profillister. Brystningsfelter under 
vinduene og på verandaene har gjennombrutt mønster i typisk sveitserstil. 
 
Åpninger:  
Vinduene er stort sett enkle eller doble krysspostvinduer, med sprosse i nedre ramme. 
Omramningene er relativt enkle, uten framhevet overstykke – en logisk følge av de store 
takutstikkene. Under vinduet har vannbrettet fått dekorative understykker, og brystningsfelt 
under hvert vindu med gjennombrutt mønster. 
 
Tak: Side saltak på alle deler, tekket med fasettskifer. Kraftige vindskier, og gavlfyllinger 
med sirkelformer – som er meget forenklet i forhold til original gavlbuekonstruksjon. 
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Vedlikeholdssituasjon: Relativt god. En del malingflassing, spesielt ved dårlige nedløpsrør 
bidrar til et litt lurvet preg.  
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Ikke svært høy. Men huset framstår fortsatt som en flott sveitserstilbygning.  
 
Representativitet: Et meget godt eksempel på stasjonsarkitektur fra jernbanens barndom, 
utført av to av landets mest kjente arkitekter i tiden. 
 
Tidsdybde: Viser trekk fra ulike ombyggingsperioder, som gjenspeiler endrete funksjonskrav 
og endret verdisyn i forhold til arkitekturen. 
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningen har monumentalitet, og danner et tyngdepunkt i 
området. Parken foran er ikke spesielt staselig, den bør opprustes i forbindelse med en 
tilbakeføring og opprusting av bygningen.  
Jernbanestasjonen er et historisk og kommunikasjonsmessig sentrum for denne delen av byen, 
og bør være en premissgiver for utforming av området rundt. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 27: Godshuset, jernbanen          Funksjon: Varelager, transportkontorer 
 

   
 
Bygningshistorikk: Trebygning i 1 etasje – flyttet og påbygget. Opprinnelig del trolig 
oppført i begynnelsen av det 20. århundre.  Sto opprinnelig nærmere stasjonsbygningen, og 
hadde forlenget tak på baksida, som utgjorde overbygg over godssporet. Fasade mot byen er 
mest endret, med påbygg under takutstikk, og nye porter og dører. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Enkel sveitserstil, tilpasset stasjonsbygget i panel, taktekking og detaljer, men forenklet og 
tilpasset bruken som en mer nøytral lagerbygning. Det er det opprinnelige bygget, midt-delen 
med størst takhøyde som er arkitektonisk og historisk interessant, og som beskrives i det 
følgende. 
 
Fasader:  
Hovedfasade mot Jernbanegata: Liggende dobbeltfalset panel (”jernbane-panel”), og synlige 
konstruksjoner for takutspring.  
 
Åpninger:  
Krysspost med små ruter på sørsida, to rams smårutete (”nasjonalromantiske”) mot 
jernbanesporene. Originale porter med fiskebeins-kledning på nordsida. På sørsida er portene 
skiftet ut med moderne rulle- og vippeporter.  
 
Tak: Enkelt saltak, med skifertekking som stasjonsbygningen. Forlenget takutspring på 
midtre del over lasterampe. Takutspring på nordsida, som har gått over godssporet, er fjernet. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Behov for  vedlikehold – skrapearbeid for maling igangsatt på 
tilbygget mot vest. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Endringen på sørsida kan, i hvertfall delvis, enkelt tilbakeføres (rive nye vegger 
på lasterampe) 
 
Representativitet: Meget representativt for servicebebyggelse fra jernbanens tidlige år.  
 
 
Formal funksjon i gatebildet: Bygningen er en viktig del av veggen mot plassdannelsen 
foran jernbanestasjonen. Tilbyggene mot øst og vest svekker preget av representativitet, og gir 
det hele et preg av bakside. Dersom disse rives, og det ryddes opp i det noe tilfeldige innslag 
av nye porter, armaturer osv., vil bygget igjen kunne framstå som en del av et representativt 
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jernbaneanlegg, og vil være en viktig del av et framtidig oppjustert jernbane/skyss-
stasjonsområde. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygning: 28 Glommengata 12 Funksjon: Trafikkskole, bolig 
 

   
 
Bygningshistorikk: Murbygning i 2 etasjer, oppført 1935/36 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Funksjonalistisk bygning med høy arkitektonisk kvalitet.  
 
Sammensatt bygningkompleks – hoveddelen med 2 etasjer har et nesten kubisk volum, på 
vestsida av dette et ett etasjes tilbygg der taket danner takterrasse. Videre vestover for dette er 
det bygget kun en sokkeletasje, der taket igjen danner terrasse, og går over i terrengnivå mot 
gata. 
Mot jernbanesida fortoner bygningen seg som en stor trapp. På den sida er det til overmål 
bygget ut en sokkeletasje-fløy mot nord, med garasjer, og deler av garasje-taket fungerer igjen 
som takterrasse. På en del av denne takterrassen er det satt opp et delvis innelukket overbygg  
 
Huset ser derfor svært forskjellig ut fra nord og sør: En enkel kubisk form i rød tegl mot gata, 
en sammensatt og litt utflytende form i hvit mur mot jernbanen. 
 
Fasader:  
Klar hovedfasade mot Glommengata. Mens motsatt side – mot jernbaneområdet er pusset og 
hvitmalt, har det meste av de øvrige fasader ikke bare tegl, men i tillegg en tett og frodig 
villvin som dekker hele fasaden mot gata. Teglfasadene er lagt i vekslende forband, med et 
enkelt utlegg i en stripe over vinduene. Terrassene har brystning i stål og trådglass, også den i 
forband-mønster.  Stort skilt over døra som ikke er forsøkt tilpasset huset – i hvert fall ikke 
forsida av det. 
 
Åpninger:  
Typiske funkisvinduer med midtpost, plassert nær hjørnene.  
Hoveddøra mot gata er markert med kraftig innramming i steinimitasjon, med en liten 
baldakin over, og trapp med skifer. Garasjene har fine tredører med fiskebeinmønster.  
 
Tak: Tilnærmet flatt, med fall mot yttervegger og utvendig nedløp. Taktekking ikke synlig. 
 
Vedlikeholdssituasjon: Vanskelig å vurdere på grunn av villvinen. Murpussen ser ut til å 
være i god stand. Garasjetilbygg på baksida trenger noe vedlikehold. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Autentisitet: Godt bevart funkis-hus med mange typisk detaljer. 
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Representativitet: Et meget godt eksempel mellomkrigsarkitektur i tegl, formgitt for en 
funksjonalistisk byutformingsidé om åpenhet, luft og grønt. 
 
Formal funksjon i gatebildet: Huset er ikke typisk urbant, fra gata framstår den mer som en 
villa, i forhold til de fleste omkringliggende bygningene.  Det danner en viktig vegg i 
gaterommet, som akkurat her har preg av åpent torg (brukt som parkeringsplass).Huset har 
klart verneverdi, men mer som enkeltobjekt enn som del av gatemiljø. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygninger: 29: Svenskehaugen Funksjon: Boligområde 
 

   
 
Historikk: Navn etter svenskenes beleiring i 1808. Villa/småhusområde som er utbygd over 
en lengre periode. Standarden på nyere og nyoppussede/påbygde hus viser at området har fått 
høy attraktivitet. Området er fortsatt preget av store hager, med plass til fortetting. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
Området er meget variert med hensyn til alder og stil. Felles er småhuspreget med  1 ½ eller 2 
etasjes hus, de fleste hvitmalte med mørk takstein. Området har et visst preg av sveitserstil, 
som også er forsøkt opprettholdt i den nyeste bebyggelsen. Ellers finnes ytterpunktene -
bokstavelig talt-  i vest- og østenden av området, med henholdsvis den beskjedne tømmerstua 
(Jernbanegata 62) i empire-stil til Jan Digeruds kjente postmoderne villa, med et tidsspenn fra 
ca 1850 til ca 1980. Innimellom finnes også typiske gjenreisings- og senfunksjonalistiske hus 
fra 50/60-tall. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Områdets varierte preg tids- og stilmessig er interessant. Det gir området tidsdybde og 
historisk kontinuitet. Det er i den sammenheng et problem at nye hus og tilbygg gjøres 
”gammeldagse” – det svekker den antikvariske verdi fordi det skaper forvirring i denne 
kontinuiteten. Ved framtidig fortetting bør denne form for tilpasning unngås. Det er fullt 
mulig, og anbefalt, å tilføre området nye tiders former og løsninger, samtidig som 
hovedpreget beholdes: det sentrumsnære villaområdet som er vokst fram over tid. 
 
Formal funksjon i bybildet:  
Svenskehaugen ligger rett opp fra Glommengata, langs Jernbanegata, som  går parallelt med 
denne, men altså over haugen. Området ligger fritt og åpent, med gode solforhold, og med 
utsikt rett ned til brua, Glomma og Glommengata, og også flott utsikt over mot Festningen og 
Øvrebyen. 
 
Sett fra nordsida av Glomma danner Svenskehaugen, med de lyse villaene og trærne, en 
bakgrunn for bebyggelsen langs Glommengata, og en silhuett mot sørhimmelen.  Området må 
i byplansammenheng sees i sammenheng med Glommengata – bebyggelsen langs de to 
gatene er deler av det samme bildet. Det innebærer for Svenskehaugens vedkommende at det 
kan, og bør, fortettes noe, for Glommengata at mest mulig av småby-preget beholdes, med 
den målestokk det har i dag nærmest brua. 
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Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006 
(Vurderingen bygger bare på utvendig besiktigelse) 
 
Bygninger: 30: Søndre Midtbyen          Funksjon: Boligområde 
 

   
 
Historikk: Sentrumsnært villaområde utbygd hovedsakelig fra ca 1900 til 1920, med noen 
nyere hus i tillegg.  Omfatter i dag ca 15-18 eiendommer, ettersom hvordan man avgrenser 
området. Bebyggelsen knytter seg vesentlig til Fjellgata, Parkvegen og Juells gate, og henger 
sammen med gjenværende trehusbebyggelse langs Brugata. Mot vest grenser området til 
sykehuset. 
 
Stilhistorisk og arkitektonisk totalvurdering: 
De fleste av de opprinnelige husene er oppført i en tidstypisk jugend- eller nybarokk stil, med 
høye, spisse saltak, eller mansardtak, smårutete vinduer eller krysspostvinduer, arker og 
assymmetriske verandautbygg. Mange av husene har beholdt mye av sitt opprinnelige ytre. 
Området er preget av store hager, med delvis ganske tett og høy vegetasjon. 
 
Antikvarisk verdivurdering: 
Området framstår ganske enhetlig og autentisk. De store, tette hagene gjør at nyere hus har 
kunnet komme til uten at områdets karakter er blitt forstyrret.  Flere av enkelthusene har en 
høy antikvarisk verdi, som Fjellgata 22 og Parkveien 27, med henholdsvis typiske jugend- og 
nybarokkarkitektur. Likevel er det området som helhet som har størst verneverdi. 
 
Formal funksjon i bybildet:  
Den umiddelbare nærheten til sentrum gjør at området fyller flere funksjoner enn bare  
boligfunksjonen. Det er et attraktivt grøntområde som myker opp sentrum, og skaper en 
buffer mellom sykehuset og sentrumstrafikk og –bebyggelse. Sammenhengen med byen for 
øvrig er noe ødelagt av de åpne arealene mot sør, og parkeringsarealet mot øst. Dette er 
overgangssoner som bør  planlegges nøye, og gis en bebyggelse som nettopp formidler denne 
overgangen.  
 
Som villaområde har dette en sjelden sentrumsnær beliggenhet. Det burde normalt gitt 
området høy attraktivitet som boområde, med aktiv fortetting, og sikret en høy standard med 
hensyn til vedlikehold og  tomtepleie. Slik virker ikke området i dag, det kan synes som den 
attraktive beliggenheten snarere har ført til en avventende holdning, i påvente av en 
planavklaring fra kommunens side.  
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Etter vår oppfatning er dette et område der man bør satse på en kombinasjon av bevaring og 
fortetting. Det er gode muligheter for å plassere flere en- og tomannsboliger, hvis det ryddes 
litt opp i plasseringen av uthus og garasjer. Samtidig må en ha for øye at både områdets 
karakter og de mange fine enkeltbygninger fra begynnelsen av forrige århundre og utover, er 
bevaringsverdige, og må sikres bevaring i planen. 
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