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Den ærverdige kulturbygninge 
– Man ge tror 
byg nin gen for fal ler. 
Men det gjør den ikke.

AV THOR KIL H. LIND SKOG
thorkil.lindskog@ha-halden.no
Mobil:    

Klar tale fra Dag Lis le rud Midt fjeld, idet 
vi får bo lig sje fen hos Studentsamskip-
naden i Øst fold til å låse oss inn i Arbei-
dersamfundet. 

2.250 kvad rat me ter 
Noen mi nut ter tid li ge re mø ter vi Odd 
Bryn te sen på for tau et ved inn gangs dø-
ra i Violgata. 

– Øverst der oppe bod de vi alle fi re i 
fa mi li en. Ver dens stør ste sang kvar tett 
på 16 mann var til slut tet sam fun net. 

– Hva fø ler du nå, ved å se på en tom 
og fra fl yt tet byg ning? 

– Jeg har nok skjø vet det mes te fra 
meg. Selv om jeg sto for vert ska pet fra 
1962 til 1990. Med mine 28 år ble jeg den 
som har vært her lengst, sier Bryn te sen. 

Han er litt dår lig til bens, så vi blir 
raskt eni ge om at «helt opp» be hø ver vi 
ikke gå. Men inn i før s te eta sje vil herr 
min ne bok mer enn gjer ne. 

I en byg ning med et brut to are al på 
2.250 kvad rat me ter, for delt på kjel ler 
(der det ofte var kon ser ter), tre eta sjer 
og loft, kom mer man først inn i gan gen. 

Til høy re er gode, gam le Bien. 
Til venst re et kon tor, toa let ter, ut gang 

til Bienhaven og den bre de trap pa, sta-
se li ge opp til Stor sa len.

Ly set i ta ket er som et him mel hvelv. 
Rett fram er den gode, gam le og særs 

ka rak te ris tis ke «bil lett kiosken».
– Der satt Ring mann og solg te bil let-

ter, kom mer det hum ren de fra Bryn te-
sen.

Den le gen da ris ke for ret nings fø re ren 
og «kul tur sje fen» skrev «Hal den Arbei-
dersamfund gjen nom 100 år», ut gitt i 
ju bi le ums året 1968. 

Rik mann på be fa ring 
– Vi har in ter es sen ter. 

Lis le rud Midt fjeld sva rer raskt på det 
så vel dig man ge lu rer på; er det i det 
hele tatt noe på gang? Er det po ten si el le 
kjø pe re og/el ler in ter es sen ter? 

– Så vidt jeg for står har det blant an-

net vært snakk om for sam lings hus, eier 
bo lig sje fen om even tu ell, ny an ven del-
se av den dig re byg nings mas sen.

– Noe mer kon kret? 
– Jeg kan blant an net for tel le så pass 

at det har vært snakk om folk med sto-
re, øko no mis ke res sur ser. Et par da ger 
et ter at en in ter es sert had de vært på be-
fa ring les te jeg om ved kom men de i Af-
ten pos ten. Det vi ser seg at han er en av 
de ri kes te i Nor ge. 

På fi nn.no har Arbeidersamfundet 
(som nav net var i så man ge år) lig get 
len ge til salgs, med tit te len «Sam fun det 
i Hal den – Ær ver dig kul tur bygg midt i 
sen trum». 

Pris an tyd ning: 6.500.000,-
Ver di takst: 7.500.000,-

Sam fun det og Cen trum Sce ne 
Å kom me in nen for dø re ne er en po si tiv 
over ras kel se. Det er jo nes ten som det 
var i går, da ver dens kjen te Th e Zombies 
fra Eng land spil te her på 60-tal let. 

El ler som da det var stu ven de fullt 
på Ung dom mens Kul tur mønst ring, på 
UKA-re vy er og da Madru ga da, de Lil-
los og Mo tor psyc ho spil te for stapp full 
stor sal. Da var det minst 500 i sa len! 

Fle re tiår før det igjen var like fullt på 

bry te stev ner på lør dags kvel der, med 
et ter føl gen de mu sikk og dans. 

Bare for å mim re ald ri så lite.
– Jeg kom fra Sarps borg til Hal den 

som stu dent i 1994, sier Lis le rud Midt-
fjeld. 

Si den har han bodd i kul tur by en. 
Stu dent sam skip na den over tok sto re 

de ler av hu set i 1993. Et ter å ha over tatt 
drif ten av hele Sam fun det av vik let man 
drif ten i feb ruar 2008. Mo nia Ber ger 
med Ves le frikk lei de hu set, og kal te det 
Cen trum Sce ne, i en pe ri ode fra 2009 til 
2010. 

Lar ikke ting for fal le 
– Vi fy rer hele året. Når høs ten har kom-
met er var me an leg get i gang, sier Lis le-
rud Midt fjeld om ved li ke hol det. 

– Hele ta ket ble byt tet i 2010. Det er 
snakk om ver di be va ren de til tak. Vi lar 
ikke ting bare for fal le. 

– En kel te snak ker om råte? 
Bo lig sje fen smi ler og på pe ker: 
– Råte har i hvert fall ikke jeg hørt om 

at det skal være her. Men jeg for står jo 
folk i Hal den om man lu rer på det ene 
og and re, når folk ser hvor dan det ser ut 
her og der uten for.

Sann he ten er at i Bienhaven rett og 

Arbeidersamfundet fl yttet inn i eget bygg i 1891. Storsalen, og bygningen, ble restaurert 1947–1949. Den store salen har samme utseend
Ballroom i San Francisco i november 1976, og foreviget i regissør Martin Scorseses berømte fi lm. Noe tilsvarende, selv i mindre målestokk

Dag Lislerud Midtfj eld i det kunstneriske 
trappepartiet opp til Storsalen.  

Taket lyser fl ott og pent i gangen.
 «Billettkiosken» står der fremdeles. 



n står bare der...
slett ikke ser ut len ger. Her har for fal let 
kom met langt. Her hvor det i sin tid var 
særs godt be søkt. Biehagen var en et-
ter trak tet ute ser ve ring. 

Selv med for fall og søp pel ser man 
hvor fl ott det egent lig er her. 

– Ah, her er det for and ret fra min tid, 
kom mer det spon tant fra Bryn te sen 
når vi har inn tatt kjøk ke net. Han for-
tel ler at i gull al de ren til ’sam fun net ble 
en fem te del av all øl om set ning om satt 
her:

– Det ble solgt mel lom 4.000 og 
6.000 li ter øl i uka her rundt 1970. 

– De øl tørs te sto i kø på Bien? 
– Speil sa len kal te vi det. Det var 

vel dig man ge speil, men ikke ett ble 
knust. Det var nok slik en stund at Ar-
beidersamfundet had de for fer de lig 
dår lig re nom mé. Man ge gikk med løn-
na di rek te hit og drakk den opp. Man 
måt te bare for all del ikke si hvor man 
var over for kona. Men Hans O. Gule, 
som var vert fra 1949 til 1955, fi kk skikk 
på ’sam fun net. 

– Man ge har mye pen ger i Hal den? 
– Det stem mer. Men jeg tror ikke 

noen av dem har in ter es se av å be va re 
og red de Arbeidersamfundet. 

Bien skif tet navn til Herr Dietz da 

stu den te ne over tok. I den kor te pe ri-
oden med Ber ger duk ket Teatercafeen 
opp. 

Un der vårt be søk rakk vi også en titt i 
kjel le ren, der en im po ne ren de pla kat-
vegg for tel ler klart og ty de lig hvor sen-
tralt i kul tur li vet byg nin gen også har 
vært i nye re tid (Ha rald Hei de Steen Jr., 
Bob Gel dof, Hå kan Hell ström m.fl .)

– Her er det likt som i 1949, sier Lis le-
rud Midt fjeld med stolt het. 

Stolt he ten er be ret ti get. Et ter det 
et stort restaureringsarbeide i Arbei-
dersamfundet fra 1947 til 1949 fram-
sto Stor sa len med sine sto re na bo rom 
(blått og rødt) som unik. Om sal og gal-
le ri skrev Hal den Ar bei der blad for 63 
år si den: 

«Hal den Arbeidersamfunds nye lo-
ka ler, det fi ns ikke vak re re i hele Øst-
fold». 

Å gjen se Stor sa len i 2012 er som å 
ten ke på 70-tallets «Th e Last Waltz», 
Th e Bands av skjeds kon sert med lang-
bord og for evi get med pris be lønt fi lm. 

In klu dert tårn rom-eta sje ne er jo 
ikke 6,5 mil li oner kro ner all ver den. I 
hvert fall ikke for en ri king! Selv om det 
blir sto re restuareringsutgifter også i 
vår tid.  

de 63 år senere. Den minner om The Bands avskjedskonsert «The Last Waltz» på Winterland 
k, hadde Arbeidersamfundet og Halden fortjent.  Alle foto: Stein Johnsen 

Det er et sørgelig syn å titte fra Arbei-
dersamfundet og ut i Bienhaven.  

I naborommet til tidligere Bien står et ensomt fl ygel. Det er ikke noe musikk å høre 
her lenger... 

Odd Bryntesen ble historiens siste vert på Arbeidersamfundet. Her står veteranen 
på kjøkkenet. 
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Bord og stoler står liksom og venter på publikum og ny virksomhet.

Det lyser «Teatersal» der stillheten råder.


