
La oss gjøre et lite tankeeksperiment... 

Du bor i et hus som er tegnet av Sverre Fehn. Huset ditt figurerer i bøker, i tidsskrifter og på instagram-
kontoer over hele verden. Folk drar faktisk fra Japan, flyr halve kloden, kun for å se huset ditt. Du får 
litt vondt av de, de kryper langs hekken og blir blaute på knærne - det regnet i går. Men du er litt lei av 
arkitekturturistene, du kan jo ikke be alle inn på kaffe?

Hagen din, som ikke er arkitekttegnet, er også noe for seg selv. Faktisk har den landskap og murer som er 
flere hundre år gamle. Hagen har utsikt til en nesten bunnløs kulp som egentlig er grunnen til at det bor folk 
her i det hele tatt. Hagen har trær og fugler, og uten hagen er huset egentlig verdiløst. Nord for Fehn-huset 
står et anneks, det sitter naturlig i terrenget og har fin utsikt. Det er på trammen av annekset man setter seg 
for å drikke kaffe. Når folk kommer til deg, så sier de ofte «så utrolig fint hus», men de snakker like mye om 
hagen – det er bare ikke like lett å sette ord på den. Og ingen har tegnet hagen, den er blitt til over mange 
hundre år så det er lett å den for gitt. 

Det er rimelig unikt å bo i et Sverre Fehn-hus, men det stopper ikke der. På 90-tallet fikk du selveste Kjell 
Lund og Nils Slaatto til å tegne garasjen din. Selv om garasjen er bygd i en annen stil, ja den er fra en annen 
tid, så er den nesten like berømt som Fehn-huset du sover i. Folk i nabolaget er faktisk mer opptatt av den 
spektakulære garasjen av stål og glass, og mange konfirmanter har blitt fotografert foran den svakt buede 
glassveggen. Den har noen kvaliteter som gjør at den ser fantastisk ut på bilder, uansett vær. Veteranbilen 
din synes på bildene også, gjennom glasset – det gjør heller ingenting. Å samle på gamle gjenstander er 
jobben din, og de fine gjenstandene og landskapet er grunnen til at du klarte å lokke Fehn og gutta ut hit.

De to fremste arkitektene i Norge har altså tegnet boligen din, men du mister hodet en dag. Er ikke huset litt 
trangt? Søppelmannen klager over at plasseringen av avfallsdunkene dine er supoptimal, ja de truer faktisk 
med høyere kommunale gebyrer. Det trekker litt gjennom veggen i entreen, og ungene maser om eget sted 
for Netflix med venner. 

Du tenker: jeg har allerede fått 2 «kunstverk», disse to fantastiske byggverkene klarer vel et kunstverk til? 
Kanskje det nye bygget blir like berømt som huset og garasjen, Instagram vil helt sikkert sette pris på det 
nyeste tilskuddet.
Du kommer i snakk med naboen en dag, han er arkitekt. Du presenterer planen din over gjerdet, du sier du 
skal lete etter den beste arkitekten i Norge i dag. Ja, det er nåtidens Sverre Fehn du er på utkikk etter, og du 
klarer nesten ikke å vente på de første skissene.

Naboen ser litt brydd på deg, men må til slutt avbryte:  
Stopp en hal! Det du har er helt spesielt. Du løper stor risiko for å ødelegge det, tenk på mellomrommene, 
tenk på hagen. Dessuten har du et fint anneks i hagen fra før, det er kanskje ikke tegnet av Fehn, men det er 
søren ikke dårlig! Med noen små grep så kan det minne om et Arkitim-hus. 
Bygge nytt pga litt trekk i gangen? Du vet, denne tankegangen er ironisk nok i ferd med å bli håpløst 
umoderne...

Du trenger litt mer plass, jeg ser den. Hva med et bygg som legger seg under bakken mellom annekset og 
Fehn-huset? Du ødelegger ikke samspillet og mellomrommet da. Annekset fikser vi opp, vi kan utvide med 
en fløy mot nord for å skaffe deg plassen du trenger til hjemmekontor og verksted. Veggene kan flyttes, 
og en runde sandpapir på de gamle trappespilene så skal du se at du får langt høyere kvalitet enn dagens 
byggeri. 

Nå må du ikke få helt hybris her, tenk litt på det... Hva skjedde med å få fortiden i tale?
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plansje 2 motto: ”nyfødt olding”vedlegg 3 - perspektiv inngang

Fra:   byggherre@hamar.no
Til:  arkitektnabo@kaupangen.no
Subject: Jeg har tenkt litt på det du sa...

Takk for sist, arkitektnabo!

Jeg har tenkt mye på det du sa over gjerdet forleden dag. 
Vi hadde egentlig bestemt oss for å bygge nytt, og det er vanskelig å slippe den ideen nå. Min nabo på andre siden, Roy Rik, har hjulpet meg i 
starten av prosjektet. Da var ideen at vi trengte mer plass, mer moderne fasiliteter. Hans klare oppfatning var at jeg må bygge nytt. Roys svoger, 
entreprenør Harald Syljuåsen, var også tydelig på at nybygg er veien å gå...  Han har sett på det gamle 70-tallsannekset, og synes det er gammelt 
og umoderne. 10-cm i vegga osv... Roy har allerede sendt inn en rammesøknad, og vi har fått tillatelse til å føre opp et nybygg der hvor annekset 
står i dag. Jeg innser at jeg har bundet meg til masta, her.

Det er med andre ord vanskelig å ombestemme seg nå uten at fremdriften ryker. Jeg har også sendt ut forespørsel til alle arkitektene i Hamar om 
å tegne et forslag for et nytt bygg der hvor annekset står. Jeg har satt som et premiss at annekset skal rives, og at rammetillatelsen skal følges. 

Men jeg skal innrømme at du har noen veldig gode poenger som jeg kanskje ikke har vurdert godt nok før jeg satte i gang. Kanskje det er er riktig 
det du sier, at man kan bygge for mye? At et nytt prosjekt, et nytt arkitekturverk, kanskje ikke trengs? Og det er en risiko jeg har undervurdert, det 
at et nytt prosjekt kan ødelegge noen av kvalitetene jeg har i dag? Jeg bet meg spesielt merke i det du sa om hagen og landskapet, at det kanskje 
er en kvalitet man tar for gitt? Annekset sitter fint i landskapet, på en naturlig kolle med gamle steinmurer og fine uteplasser med utsikt mot 
vannet. 

Jeg vil nødig bry deg for mye, men hva tenker du om følgende?
Vil kommunen godkjenne et prosjekt som ikke er i henhold til rammetillatelsen? Må vi søke ny ramme?
Vil kommunen godkjenne at vi bygger under bakken, mellom Fehn-huset og annekset? Hva om vi finner noe uforutsett i bakken? Jeg orker ikke en 
byggeplass som må stoppes fordi gravemaskinføreren finner foten til Halvdan Svarte...

Fra:   denbrysommearkitekten@kaupangen.no
Til:  museumsbestyrer@domkirkeodden.no
Subject: Re: Jeg har tenkt litt på det du sa...

Takk for sist, ja! Jeg kalte deg ”Museumsbestyreren” på spøk en gang, fordi du sitter på såpass mange kulturminner. 

Jeg kan til en viss grad skjønne at du er redd for å velte prosjektet, og at du er opptatt av forutsigbarhet og økonomi. Allikevel tror jeg at det er en 
vanlig misforståelse at et nybygg er mindre utsatt for uforutsette hendelser enn å rehabilitere/oppgradere det man allerede har. Foten til Halvdan 
kan like godt ligge 2 m nord for annekset?

Et hus bygger man jo bare et par ganger i løpet av livet. Da er det jo veldig viktig at man gjør det riktig. Jeg mener du har tatt noen bindende valg 
for tidlig. Å rive Hamarstua (annekset) for å føre opp et nybygg med alle funksjoner du trenger, det synes jeg er overilt. Du risikerer nå å bruke 
99% av ressursene i prosjektet på et tidlig valg som kanskje ikke er riktig? Alle arkitektene i Hamar skal tegne på det samme fotavtrykket når du 
kunne brukt disse fagfolkene til å studere andre alternativer?

Siden sist vi snakket har jeg tillatt meg å lage noen skisser og illustrasjoner (slapp av, jeg skal ikke ha betalt...) Vedlegg 1 er en enkel situasjonsplan. 
Der har jeg vist hvordan et nytt bygg kan legge seg under bakken. Dermed vil det ikke konkurrere med byggene og landskapet på tomten. Du 
skrev at du ville ha utstillingslokaler for myntsamlingen din, og i utstillingslokaler er det viktig å ha jevnt, indirekte lys. Et slikt lys bør man hente 
ovenfra. Utsikt trenger man ikke mens man ser på myntene, de bør være i fokus. Du har også sagt at du trenger noen arkivrom for de gamle 
manuskriptene dine. Disse må oppbevares i et kontrollert inneklima, og er derfor veldig greit å legge under bakken.

Jeg ser i rammesøknadsbrevet til Roy Rik at han skriver følgende som bakgrunn for prosjektet: 
”Domkirkeodden mangler et helårstilbud for innendørs utstillinger og formidling, samt et attraktivt velkomstbygg for besøkende”
Dette syntes jeg er en veldig fin og enkel visjon. Jeg syns det er naturlig at velkomstbygget og utstillingsrommet er en og samme ting. Og dagens 
inngang fra gata fungerer jo veldig fint, med sin tilknytning til parkeringsplassen på andre siden av veien. Ingen vits å endre adkomsten, som også 
gir et flott overblikk over hele anlegget ditt - med Mjøsa i bakgrunnen.

Grepet mitt er basert på å knekke dagens gårdsplass ned i terrenget. Se vedlegg 3 som viser denne adkomstsituasjonen. Når man står på gata 
har man oversikt, før man beveger seg ned en slak rampe. Her er det god plass til ”kiss and ride”, og i tilegg gir dette en veldig grei adkomst for 
varelevering (porten til høyre i bildet). Det vil ikke være noe tvil om hvor man går inn for å kjøpe billetter.
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Rom # Romtype total m2 Areal Plassering Kommentar
1 Inngangsparti og resepsjon 200

101 Vrimleareal  120 Nybygg
102 Resepsjon/butikk 50 Nybygg
103 Garderobe og toaletter publ. 30 Nybygg
104 Toalett/garderobe personal Bruker 308

2 Publikumsarealer 996
201 Utstillinger, faste og temporære 726 Nybygg
202 Multimedierom 50 Nybygg
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 Nybygg
204 Auditorium  100 Nybygg
205 Systue 20 Nybygg

3 Restaurant 252
301 Restaurant/spisested 200 2.etg Hamarstua
302 Kjøkken 52 2.etg Hamarstua
303 Personalgarderobe/WC/kontor Bruker 408 og 401
308 Møterom Bruker 404

4 Kontor ‐ og personalarealer 235
401 Kontorer ‐ celler 48 2.etg Hamarstua
401 Kontorer ‐ landskap 72 2.etg Hamarstua
404 Møterom 65 2.etg Hamarstua Ordinær
405 Spiserom m/tekjøkken 2.etg Hamarstua Bruker 404 og 301
406 Arkivrom 20 1.etg Hamarstua
407 Serverrom/skriverrom 1.etg Hamarstua Bruker 507
408 Garderobe/WC 30 1.etg Hamarstua

5 Verksteder 275
501 Snekkerverksted 110 Tilbygg 1.etg Hamarstua
503 Sveiserom 20 1. etg Hamarstua
504 Maleverksted 20 Tilbygg 1.etg Hamarstua
505 Materiallager 20 1. etg Hamarstua
506 Montering utstilling 30 1. etg Hamarstua
507 Lager teknisk utstyr 30 1. etg Hamarstua
508 Garderobe/WC/dusj 30 1. etg Hamarstua
509 Verkstedkontor 15 Tilbygg 1.etg Hamarstua

6 Arealer for museale samlinger 255
601 Arkiv skriftlig materiale 75 Nybygg
602 Ordningsrom arkiv 25 Nybygg
603 Fotoarkiv 100 Nybygg
604 Ordningsrom foto 25 Nybygg
605 Fotoatelier 30 Nybygg

7 Miljøstasjon 100
701 Søppelhåndtering 20 Nybygg
702 Kjølerom organisk avfall 10 1. etg Hamarstua
703 Vaskesentral 20 Nybygg
704 Varemottak med innkjøringsport 50 Nybygg

8 Lager 102
801 Utstillingsmateriell 24 Nybygg
802 Materiell formidling 30 1. etg Hamarstua
803 Butikklager 24 Nybygg
804 Bokmagasin 24 Nybygg

9 Annet 110
901 Teknisk rom Hamarstua 50 1. etg Hamarstua
901 Teknisk rom nybygg 40 Under amfi
902 Personalheis 5 1. etg Hamarstua
903 Vareheis 5 1. etg Hamarstua
904 Rømningstrapp nybygg 10

Sum nettoareal konkurranseprogram 2505
Sum nettoareal prosjekt 2525

Arealandel prosjekt
Sum nettoareal nybygg 1663 66 %
Sum nettoareal i Hamarstua 862 34 %

B/N‐faktor
Bruttoareal nybygg 1921 1,16
Bruttoareal 1.etg Hamarstua (inkl tilbygg) 717 1,42
Bruttoareal 2.etg Hamarstua 504 1,42

Sum bruttoareal prosjekt 3142 1,2

vedlegg 4 - plan U.etg 1:200 A1
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Fra:   byggherren@annodomkirkeodden.no
Til:  arkitekten@alternativarkitektur.no
Subject: Oi!

Dette var veldig uventet! Jeg må innrømme at jeg ikke har tenkt på en slik løsning. 
Den er uvant og frisk, og jeg blir jo selvfølgelig bekymret for en hel masse ting. Men 
det var veldig spennende, og jeg ser jo at du opppnår de viktigste intensjonene våre. 
Inngangen (var det en gedigen Moelven-limtredrager jeg så over glassfeltet der?) likte 
jeg veldig godt. Praktisk med varelevering ”rett inn døra”, det har vært noe vi har vært 
litt bekymret for med et nybygg på ”konkurransetomten”. Et nybygg her vil havne på 
innsiden av pilgrimsleden, og man vil jo nødig ha søppelbiler og trailere inn på hellig 
grunn...

Jeg har noen kjappe spørsmål: får du plass til alle rommene jeg ønsker meg?
Hvordan lager du en konstruksjon for utstillingen når den ligger under bakken? 
Hvordan kommer man seg videre, eller evt inn til Hamarstua?
Og hva gjør du med Hamarstua (annekset)? Hvor skal jeg ha restaurant?
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interiør

Fra:   arkitekten@nyfoedtolding.no
Til:  byggherren@annodomkirkeodden.no
Subject: Plantegninger og innvendig perspektiver

Hei museumsbestyrer!
La oss ta det viktigste først: Hamarstua. Jeg har alltid likt den bygningen godt, og tenkt at den har masse potensiale. Enkelt forklart går prosjektet 
mitt ut på å putte så mye areal som mulig i Hamarstua. Som du ser av arealoppgaven (vedlegg 4) så ligger nå drøyt 1/3 av programmet ditt i 
Hamarstua.

Det er ganske opplagt at restauranten bør ligge der den er i dag. Dette er et fint rom, med egnet format, og den har denne herlige uteterrassen 
utenfor.  Du ønsker sikkert litt flere sitteplasser ute, men det løser vi enkelt ved å utvide terrassen noen meter frem (se vedlegg 2). Her har man 
flott utsikt over Mjøsa, og man sitter høyt og godt i terrenget. 

Hamarstua har vært en populær restaurant, og da nyheten om at bygningen (og restauranten) skulle rives var det stort engasjement på 
Facebook. Det husker du sikkert? Det er ikke alltid man skal høre på ”folk flest”, men folk vet hva de liker - spesielt når det gjelder restauranter og 
uteservering. Denne restauranten fungerer fint både sammen med - og uavhengig av - museet. 

Du har endel relevante spørsmål om utstillingen. Konstruksjonen har jeg tenkt skal være en to-veis limtrebjelkekonstruksjon med søyler i hvert 
knutepunkt (hver 5. meter). Overlysene er bygd som et båtskrog, med usynlige spanter som lager en fin form opp mot overlyset. Ikke alle disse 
overlysene er ekte overlys. De fleste er egentlig lamper, siden utstillingen trenger kontrollerte lysforhold - og må beskyttes mot UV. Enkelte av 
overlysene kommer opp i uterommet over, og fremstår i uterommet som fundamenter fra et gammelt bygg. Litt som de andre ruinene på stedet! 
Av denne grunn, og fordi jeg gjenbruker Hamarstua, har jeg valgt å kalle prosjektet ”Nyfødt olding”. Du tar sikkert poenget...

Fra utstillingsrommene har man to bevegelsesmønster: en rund rampe midt i rommet tar deg opp til uterommet ovenfor. Her kommer 
pilgrimsleden inn, og dette fine mellomrommet mellom Storhamarlåven og Hamarstua er jo egentlig anleggets viktigste rom? Fra dette rommet 
kan man se alle bygningene dine: man ser kirkeruinene og glassbygget, men ser tunbebyggelsen, man ser amfiet og man ser landskapet med 
odden over Mjøsa.

Den andre måten å komme seg videre på er å ta en rampe som forbinder utstillingen med Hamarstua. Rent praktisk kommer man her inn på 
kjellernivået i dagens bygg, og ved å sette inn en ny heis i Hamarstua har man lagd en trinnfri forbindelse mellom inngang, utstilling, Hamarstua 
og terrenget utenfor. 

Rett innenfor rampen ligger auditoriet. Her er det fint å ha foredrag eller konsert. Taket på rommet følger terrenget ovenfor, og stiger da i retning 
Hamarstua. Oppå taket til auditoriet har jeg foreslått et utendørs trappeamfi som kan benyttes i sommerhalvåret til ”spel”.

Innenfor utstillingen ligger lesesalen. Her er det et langsgående overlys som gir fint lys til dette rommet. Innenfor lesesalen ligger arkivene dine. 
Ved avtale kan man altså hente materiale i arkivet som man kan studere på lesesalen. 

Jeg har snakket med en ingeniørvenn, han mener konstruksjonen er god. Dimensjonene på limtrebjelkene er litt avhenigig av om uterommet 
over er åpen for kjøretøy. Hvis det skal kjøres på taket må bjelkene kanskje bli så mye som 1 m høye, men det er null problem - det er god 
plass i høyden pga overlysene og formen på disse. Overlysformene bygges av tynne plater av skrelt furufiner, slik at hele taket fremstår som en 
trekonstruksjon fra utstillingen.

Fra:   byggherren@annodomkirkeodden.no
Til:  arkitekten@nyfoedtolding.no
Subject: Re: plantegninger og innvendig perspektiv.

Jeg får litt dårlig samvittighet for alt arbeidet du legger ned i dette. Men det virker som du synes det er litt gøy? Å forbinde byggene og 
uterommene med ramper høres veldig spennende ut, vi har jo allerede en av arkitekturhistoriens mest berømte ramper på anlegget her. 
Klarer vi dagens krav til universell utforming? Kan du vise et snitt, jeg vil gjerne se høydeforholdet. Og min største innvendig mot ideen din er 
risikoen ved å grave et såpass stort hull, hvor enkelt er det å endre formen på bygget hvis vi støter på noe i bakken? Kan et evt funn innlemmes i 
utstillingsrommmet? Og har du en plan av hovedetasjen i Hamarstua som også viser rommet over utstillingen?

vedlegg 6 - perspektiv utstillingshall
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Fra:   arkitekten@nyfoedtolding.no
Til:  byggherren@annodomkirkeodden.no
Subject: Snitt, plan 1.etg og ramper

Hei igjen, bestyrer. For å ta det viktigste først: 
risiko. Alle byggeprosjekter medfører risiko, å rive 
Hamarstua for å føre opp et større bygg innebærer 
også gravearbeid og risiko. Spørsmålet er: hva er god 
og dårlig risiko, og hvilken kapasitet har prosjektet til å 
håndtere det uforutsette?

Bygget under bakken har ganske stor fleksibilitet, 
både i format og planløsning. Og tenk om vi finner en 
”skatt” i bakken som vi kan innlemme i utstillingen? 
Det ville jo vært fantastisk, og helt i Domkirkeoddens 
ånd!

I konkurransen etterlyser du et nybygg med høye 
miljøambisjoner. Samtidig skal du rive et fint og 
fungerende bygg? Å bygge nytt klarer ikke konkurrere 
med ombygging/gjenbruk, det støttes av stadig mer 
forskning (og sunt bondevett).

Se vedlagt plan av Hamarstua (vedlegg 8). Vi legger 
kontorplasser og restaurant i denne etasjen. Se snittet 
for høyder og ramper (vedlegg 7), alle ramper har 
riktig stigningsgrad. Vedlegg 9 viser auditoriet, med 
rampen inn til Hamarstua på høyre hånd. 

vedlegg 7 - snitt 1:200 A1

vedlegg 8 - plan 1.etg 1:200 A1 vedlegg 9 - perspektiv auditorium



plansje 6 motto: ”nyfødt olding”

Fra:   byggherren@annodomkirkeodden.no
Til:  arkitekten@nyfoedtolding.no
Subject: Arkitektkonkurransen

Hei igjen, arkitekten! Forslaget ditt er spennende, og svarer på mange av våre intensjoner og mål  - på en uventet måte. Jeg har undersøkt 
konkurransegrunnlaget og reguleringsplanen for å se om forslaget ditt i det hele tatt kan vurderes sammen med de andre. Jeg klarer ikke finne 
noe eksplisitt i utlysningen som diskvalifiserer et forslag som legger et bygg utenfor bebyggelseområdet i reguleringsplanen. Vi har skrevet at 
høyder og terrengbegrensninger må følges. Det har du gjort. Og du har oppfylt romprogrammet. 
 
Det blir et tolkningsspørsmål om du bryter reguleringsbestemmelsen 2.2.2. Jeg er ikke kompetent til å svare bastant på det. Jeg er mest opptatt av 
intensjonene i kommuneplanen og reguleringsplanen, og de oppfyller du. Og forslaget ditt er veldig relevant for å belyse oppgavens muligheter og 
begrensninger, så jeg setter stor pris på det. 

Jeg noterer meg også at reguleringsplanen sier følgende om Hamarstua: ”Før riving av Hamarstua tillates skal det vurderes om bygningen kan 
bevares og innpasses i prosjektet og tilpasses ny bruk.”
Og dette er også relevant, fra planbeskrivelsen: 
”Reguleringsplanen skal ha et langsiktig perspektiv. Målet er å skape et bygg som vil trekke Anno Museum på Domkirkeodden inn i en bærekraftig 
fremtid og som tilfredsstiller fremtidens krav til museumsvirksomhet”

Fra:   arkitekten@nyfoedtolding.no
Til:  byggherren@annodomkirkeodden.no
Subject: Re: Arkitektkonkurransen

Kjære museumsbestyrer. Takk for at du hørte på den brysomme naboen. Det holder for meg. Jeg legger ved to siste illustrasjoner (vedlegg 10 og 
11) som viser at prosjektet bevarer landskapet og bygningsmiljøet slik det er i dag. 
Jeg skal avslutte med en spådom: dette blir norgeshistoriens siste arkitektkonkurranse som involverer riving av et bygg. Lykke til med 
gjennomføringen, jeg skal nemlig flytte: jeg har kjøpt meg et 70-tallshus på Moelven...

vedlegg 10 - luftfoto

vedlegg 11 - perspektiv hamarstua + taket til utstillingsrommet


