
Kan et industriminne bli flotte kunst- og kulturlokaler?
Av Marius Park Pedersen, holmliahistorie.no

Bygningen man ser rett innenfor Betonmast portalen har en historie!
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Historien begynner med at Betonmast kjøper og etablerer seg på Holm gårds 
eiendom i 1951.  

Aud Bruland forteller: «I den hvite betongbygningen til høyre var verkstedet i 2. etasje.  
Samt et kontor som bl. a. Norup satt( kontor for verkstedet) I første etasje var det 
garderober, toaletter og dusjer og lange «vasker i stål, slik at folk kunne stå å  vaske seg 
på hender og lettere vask.  Det var min far som  hadde ansvaret for fyrrommet , slik at at 
det var varmt og godt og slik at de hadde varmtvann. Den lille grå døren ( ved siden av der
lille vinduet) - var inngangen til garderobene, og til fyrrommet. Der inne  kunne man også 
gå opp en trapp til verkstedet og ut på gårdsplassen oppe. 

Til høyre  i den hvite bygningen var det garasjer. I 2.etasje  var det kontorer til 
funksjonærene  bl.a husker jeg Skarbo som hadde ett av kontorene. Han bodde i 
blokkene. Ved siden det var det et stort  rom - spisesalen, en kjøkkenkrok, brukte det også
som møterom om jeg ikke husket feil. Alle disse rommene var jeg av og til med min mor 
og vasket.»



Les hele historien her: https://betonmast.holmliahistorie.no

Hva kan man gjøre med bygningen?

Dette er en forholdsvis stor bygning, men kan påbygges i øst og kan bli et enda større 
lokale. 

Kunstnerverksted, øvingslokaler for musikere, korps, kor, utstillingslokaler, kontorer for 
frivillige, møterom, arena for foredrag, Holmlia Museum? - kafedrift? Scene for teater, 
band, konserter. Lokaler for kursvirksomhet. 

Hva kreves?

Bygningen må sannsynligvis totalrenoveres og alt innvending kan endres. Hvis fasade kan
stå sammen med Betonmast-portalen kan dette være det gjenværende synlige kultur- og 
industriminne vi har fra fabrikkeventyret på Holmlia på 1950-tallet.

Kan man tenke seg en større kulturscene ved Holmhagen* og en «gårdsvei»** mellom den
og denne bygningen? Et fremtidig Holmlia Kultur Arena?

Det kreves også at utbyggerne sammen med arkitekter ser verdien i en arena som dette.

* Se egen video og PDF om Holmhagen
** Se egen video og PDF om gårdsveien
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