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Dette er den sammenfattende redegørelsen for 
afgangsprojektet “Stedsans . / Nyt Grafisk Museum 
i Gamle Stavanger” der er udarbejdet af Susann 
Immerstein ved Arkitektskolen Aarhus, foråret 
2018. 

Redegørelsen gennemgår de vigtigste aspekter af 
projektets indledende undersøgelser, analyser, 
programmering og metodiske udvikling for at give en 
større indsigt i projektets tilblivelse. 

Redegørelsen indledes med en gennemgang af 
en række studier af stedet, historien og stedets 
byggeskik der danner baggrund for den efterfølgende 
programmering og konceptudvikling for projektet. 
Redegørelsen afrundes med en gennemgang af den 
arkitektoniske strategi, metoder og detaliering der 
har formet projektet. 

God læsning ! 
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Collage
Genius loci / NO / Bergen
Anastasia Savinova

Historie og erindring er væsentlige begreber i vores 
forestilling om os selv og vores omverden. Som men-
nesker danner vi hele tiden forbindelser og forstår 
os selv, ud fra vores historie og omgivelser, og det er 
derfor min arkitektoniske overbevisning at et hus bør 
fortælle om det sted og den historiske sammenhæng 
det er sat i. 

Med afgangsprojektet Stedsans ‘Et nyt grafisk muse-
um i ‘Gamle Stavanger’, afsøges det arkitektoniske 
potentiale, der ligger i at nyfortolke gamle traditioner 
og byggeskik, når man skal bygge nyt i historiske 
omgivelser. 

Projektet taget afsæt i at Norsk Grafisk Museum skal 
flytte fra sine nuværende lokaler og at museet siden 
har ønsket en samlokalisering med Norsk Hermetik-
museum på hermetikmuseets grund i ‘Gamle Stavan-
ger’. Det var specielt den litografiske produktionen 
af etiketter og emballage til hermetikindustrien, der 
dannede grundlaget for den store grafiske industri i 
byen. En samlokalisering af de to museer vil derfor 
styrke fortællingen om Stavangers industrihistorie.

Projektets tænkte placering i et værneværdig træhus-
miljø gav motivation til et studie i hvordan man kan 
skabe nutidig arkitektur, der ikke virker fremmed 
på et sted med en stærk arkitektonisk typologi. 
Projektet skal, udover at skabe gode rammer for et 
nyt museum, derfor være en studie i hvordan man 
kan trække på historien, ikke for at rekonstruere det 
gamle, men for at skabe nutidig arkitektur med en 
tilknytning til fortiden. 

INTRODUKTION
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STED . / [‘sdεð]

norrønt staðr, oldengelsk stede beslægtet 
med stad ‘by’

område eller plads med bestemt 
beliggenhed og begrænset størrelse, 
fx hvor nogen befinder sig eller noget 
foregår

Hvad er et sted? Dan Ringgaard beskriver i sin bog 
‘Stedsans’ stedet som noget meget subjektivt. Han 
forklarer stedet som et møde mellem en lokalitet, 
et fysisk rum, og en subjektivitet, et menneske. 
Når mennesket, med all sin viden, sine tanker, sine 
følelser, sine erindringer, går i forbindelse med det 
fysiske rum, opstår stedet.

Det er min overbevisning, inspireret af blandt 
andre Chr. Norberg-Schulz og Juhani Palasmaa, at 
arkitekten bør lytte til stedets iboende kvaliteter 
for at skabe en arkitektur der er autentisk og som 
forstærker stedets mest særegne kvaliteter for 
beskueren. Norberg-Schulz skriver blandt andet 
at det at bygge og bo betyder (eller burde betyde) 
at man er venner med stedet, og at bygninger får 
mening ved at udtrykke dette venskab. At være 
venner med et sted betyder således at man skal 
arbejde for at skåne det, sådan at det har mulighed 
for at være sig selv og udvikle sin egenart (Mellem 
himmel og jord. s. 36)

Det er min opfattelse at arkitekturen i hovedsag er 
blevet umenneskelig, generaliseret og har mistet 
kontakt med sin stedsans. Det er derfor mit ønske 
at reagere mod denne bølge af universell arkitektur, 
der frarøver stederne sin identitet, for at finde frem 
/ tilbage til en poetisk arkitektur med fokus på alle 
sanserne og give arkitekturen sin meningsfulde 
stedlige egenart tilbage. Gennem studier af stedets 
kvaliteter, byggeskik og historie, vil jeg komme med 
mit bud på hvordan man kan bygge moderne uden 
at gå på kompromis med stedet. Det er for mig; 
arkitektur med stedsans.

STEDSANS

Årestue fra Setesdal, 
Folkemuseet, Bygdøy
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‘Gamle Stavanger’ Min intention er at dyrke de iboende kvaliteter 
som mit site og beliggenheden i ‘Gamle Stavanger’ 
besidder. Arkitekturen må afspejle programmets 
åbenlyse tilknytning til sin kontekst, og være et sted 
med en social og miljømæssig relevans. Et byggeri 
med ‘Stedsans’der på nænsomt vis integrerer sig i 
sin umiddelbare kontekst og som fremhæver dets 
iboende kvaliteter.

Jeg vil afsøge information i de arkitektoniske 
kvaliteter og landskabelige træk i omgivelserne 
som skal fungere som en ressourcebank, til brug 
i udformingen  af en ny struktur på stedet. Disse 
undersøgelser lægger grund for udviklingen af en 
klar arkitektonisk strategi for hvordan man indpasser 
nutidig arkitektur i sine omgivelser. 

Det er min intention at bruge museets symbolske 
funktion som et didaktisk instrument til at, 
sammen med Hermetikkmuseet, fortælle om byens 
industrihistorie. Jeg ønsker at bruge konstruktionen 
og museets facade til at fortælle om den byggeskik 
der ligger i området, og give mit bud på hvordan 
denne byggeskikken kan fornyes til et nutidig udtryk. 

INTENTION
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Perspektivisk snit af 2 
lejligheder i boligkompleks

Afgangsprojektet afrunder fem års studier på Aarhus 
Arkitektskole, hvoraf 1,5 år har været på Studio 2C: 
Building Culture and Tectonics. Min gennemgående 
hovedinteresse i disse år har været arkitektur som 
konstruktionskunst, med fokus på sammenhængen 
mellem teknik, form, materialitet og sted. Mine 
studier har kredset om, hvordan man kan skabe 
nutidig arkitektur, ved at aflæse og undersøge dens 
kontekst, historie og stedsbestemte byggeskik. 

På mit 9. semester arbejdede jeg med at formgive 
nye boliger i et baggårdsmiljø i Haderslevs historiske 
bymidte. Arbejdet omhandlede hvordan man, 
ved at aflæse de historiske lag i historiske kort og 
fortællinger, kan forstå grundlaget for et sted og 
igennem dette forarbejde skabe nutidige boliger, 
der ikke virker fremmede i sine omgivelser. Ved at 
omsætte den middelalderlige bystruktur med smalle 
matrikler og komposition af for-, side- og baghuse, 
formåede jeg at formgive en ny type bygning, der på 
nænsom vis indpassede sig i den historiske bykerne. 
Denne metode vil jeg arbejde videre med i mit 
afgangsprojekt Stedsans.  

I Haderslev blev en undersøgelse af de traditionelle 
bindingsværkshuse, der er karakteristiske for byen, 
udslagsgivende for arbejdet med en nyfortolket 
konstruktion af træ og mursten. Ved at anvende 
en lignende undersøgelse af traditionel norsk 
trækonstruktion, søger jeg  at afdække potentiale til 
en bygning, der på tektonisk vis kan indpasse sig i 
det bevaringsværdige træhusmiljø. Undersøgelserne 
i Haderslev omfattede også et studie af det gode 
baggårdmiljø og de kvaliteter der skaber dette. Disse 
undersøgelser danner grundlag for at kunne skabe et 
godt gårdmiljø og en god forbindelse mellem de to 
museer i ‘Gamle Stavanger’.

9. SEMESTER



SE

HØRE

RØRE

18 19/ . / 

Projektets tre faser Med afsæt i stedets iboende kvaliteter, vil jeg arbejde 
for at integrere det nye Grafiske Museum i sin 
historiske sammenhæng. 

Projektet er delt op i tre faser:  Se, Høre og Røre

Se | Undersøge
Første fase tager afsæt i stedet, både byen i sin 
helhed og ‘Gamle Stavanger‘ som nærkontekst. 
Sitet og Hermetikfabrikken undersøges gennem 
fotoregistrering, analysering og læsning. Disse 
studier danner et historisk og stedlig grundlag for 
den videre tilgang til projektets udførelse. 

Høre | Programmere
Anden fase tager udgangspunkt i de indledende 
undersøgelser, overvejelser og registreringer. 
Her udvikles der et udkast til projektets placering, 
størrelse, udforming og arealbehov. 

Røre | Detaliere
Tredje fase er en videreudvikling af 
bygningskonceptet fra anden fase. Her præciseres 
de forskellige intentioner til et sammenhængende 
arkitektonisk bud på hvordan man kan bygge et nyt 
museum i ‘Gamle Stavanger’.

METODE
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Stavanger er Norges fjerde største by og ligger 
sydvest i landet. Stavanger blev grundlagt som 
bispesede ved opføringen af Stavanger domkirke 
i en naturlig afskærmet havn (Vågen) i 1125, 
og fungerte som kirkelig og kongelig centrum 
frem til 1350. Både domkirken, bispekapellet og 
Kongsgården er meget synlige i centrumsbilledet 
med sin beliggenhed på byens store torv. Byens 
øvrige bebyggelse er preget af at Stavanger alltid 
har livnæret sig på én bestemt industri med basis i 
havet.Først med sildefiske, så hermetikkindustri, 
og til sidst olie. Byen er i dag centrum for Norges 
olievirksomhet og bliver derfor på folkemunde kaldt 
for ‘Oliebyen’. Næringsgrundlaget giver udslag i 
bybilledet med de mange søhuse, fabriksbygninger 
og til sidst pga. en eksplosiv vækst i halvfjerderne, 
mange store postmoderne næringsbyggeri i stor 
kontrast til den gamle by. Byen har en lang tradition 
for at bygge i træ, og byen huser den største 
samling træhuse i Europa, noget der sætter et stort 
preg på bybilledet og byens egenart. Træhusbyen 
omfatter omkring 8000 træhuse i forskellige 
stilarter, fra klassisicmen i starten af 1800-tallet 
til funksjonalismen ved den sidste verdenskrig. 
Denne samlede bebyggelseshistorie ræpresenterer 
de historiske faktorer der har skabt byen, og de 
forskellige bebyggelser anses som vigtige at bevare 
for at sikre byens mangfoldige identitet til fremtiden. 
Stavanger har svært strænge krav om ændringer på 
de eksisterende træhuse, men har desværre ikke 
samme stærke holdning til hvordan man bygger 
nyt i det samme området. Jeg vil med denne opgave 
sætte fokus på hvor vigtig det er at arbejde på det 
omkringliggendes premisser når man skal bygge nyt i 
historiske omgivelser.

Bilder fra Stavanger 1869. 
Fra bogen “Cruise of the 
“Nereid” 1869”

TRÆHUSBYEN 
STAVANGER
TRÆHUSBYEN 
STAVANGER
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Luftfoto af Stavanger 
Centrum med kig ud mod 
Gandsfjorden. Domkirken 
og kongsgården kan 
ses midt i billedet med 
Breiavatnet til vænstre. 
Valbergtårnet kan ses til 
vænstre i billedet med en del 
af søhusrækkerne foran.

Stavanger er en del af området som betegnes som lav-
Jæren, et fladt landområde bestående af mose, sand 
og sten. Byen er nært knyttet til vand med 5 vand 
indenfor bygrænsen, blandt andet Breivatnet midt 
i centrum, Nordsøen i vest og , tre fjorder i øst med 
beboede øer. 

Stavanger har et typisk atlanterhavsklima, med 
meget nedbør, dog under gennemsnittet for 
vestlandet. Kystbeliggenheden gør at byen er 
udsat for de store efterårsstorme, men vinteren 
er på grund af Golfstrømmen mild og snefattig. 
Sommertemperaturene er over landsgennemsnittet, 
men kommer sjælden over 25 grader.

Beliggenheden 58°nord betyder at der er stor 
forskell på solforhold i løbet af året, fra 18,5 soltimer 
om sommeren til 6 soltimer om vinteren. 

BELIGGENHED

04:2422:54

09:3115:41

Sommersolhverv Vintersolhverv



26 27/ . / 

BYENS HJERTE
Domkirken og domkirkepladsen, Bispeka-
pellet og Kongsgård skole, samt kongsgata, 
Byparken og Breivatnet. 

KAMMERBY
Small-scale bebyggelsesstruktur gir nærhed 
og intimitet i centrum. Nogle af de centrale 
gadeløb kan spores helt tilbage til Mid-
delalderen.

TORVET
Samlingssted og markedsplads fra byens 
oprindelse og stadig den dag i dag. 

“STAFR” + “ANGR”
Navnet Stavanger kommer fra norrønt 
Stafangr, som er sammensat af Stafr (Stav) og 
Angr (fjord). Stav henviser til det Valbergets 
bratte skrænt øst for Vågen og Fjord til det lige 
fjordløb ind i byen. 

BYKVALITETER

CITY
Sentrumhalvøen; et tæt net af butikker, kontor-
er og udesteder, med kulturhuset ‘Sølvberget’ , 
med 8 biografer, bibliotek m.m. i centrum.

TRANSPORT OG TYN-
GDEPUNKT
Byens tog-, bus-, og færgeterminaler er placeret 
i hver sine ender af centrum. Dette, i tillæg til 
de træ kulturtyngdepunkter; Koncerthuset, 
Teateret og badedammen, sikrer god trafik i 
gennem centrum 

SØHUSRÆKKEN
Søhusrækken er byens ansigt mod søen og 
byens mest karaktergivende bygningstræk. 
Viser til Stavangers tid som fiskeby og byg-
ningerne fra de forskellige epoker gir området 
omkring Vågen et historisk vingesus. 

VAND I BYEN
Byens kontakt med vandet er vigtig for byens 
atmosfære. Meget af bylivet foregår langs Bre-
iavatnet og Vågen. Vigtige kig mod Byfjorden 
er i høj grad ivaretaget i byen og tilstedeværels-
en av krydstogsskibe og sejlbåde er med til at 
give centrum en afslappet karakter. 
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Stavangers historiske 
udvikling ses som årringe 
i et træ groende ud fra 
havnecentrum.

Til ca. 1850

Til ca. 1884

Til ca. 1911

Til ca. 1936

Til ca. 1954

Sammenhængen mellem Stavangers udvikling og 
industrihistorie er specielt viktig. Byen har alltid 
haft et mere ensidig næringsliv end landets andre 
store og mellemstore byer , noget der har sat synlige 
spor på byens udvikling. Efter grundlæggelsen af 
Stavanger som bispesede, var der ikke nogen særlig 
vækst i byen frem til 1800-tallet. Dette var der flere 
grunde til; store bybrande lagde byen i ruiner flere 
gange, svartedauden, reformationen og generel 
handelsstilstand resulterede i at Stavanger ikke var 
mere en et lille strandsted med 2400 indbyggere 
da Norge blev selvstændig i 1814. Herefter sker 
der dog en imponerede vækst, der former byen til 
det den er i dag. Først med tilbagekomsten af silden 
i 1808. Siden sejlskibsnæring omkring 1850 og 
hermetikindustri omrking 1890 med tilhørende 
grafiske emballagevirksomheder. I 1962 ønskede det 
amerikansk olieselskabet Phillips Petroleum Co. at 
lede efter olie og gas utenfor kysten af Norge. Dette 
markerer starten på det norske olieeventyr, hvor de 
fleste store internationale olieselskaber, og siden 
Norges egen Statoil vælger at oprætte hovedseder i 
Stavanger pga. byens beliggenhed tæt på Nordsøen. 

Byens næringshistorie kan læses som historiske 
lag i centrumsområdet i Stavanger. Domkirken og 
Kongsgård fortæller om byens oprindelse og alder, 
de mange søhuse inderst i Vågen fortæller om en 
stærk handelshistorie med basis i havnevirksomhed 
og de mange fabriksbygninger i havneområdet 
fortæller om byens hermetikhistorie. Sidst har den 
kraftige vækst efter 1970 resulteret i at byen har 
store kontraster mellem den selvbyggede træhusbyen 
med middelaldersk gadenæt  og den postmoderne 
olieby.

BYENS UDVIKLING
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Midten af 1800-tallet
Hermetikkindustrien 
forvandlet på kort tid 
Stavanger fra en idyllisk, 
lille havneby som dem man 
kan se på Sørlandskysten 
i dag, til en industriby med 
omkring 60 sardinfabrikker 
og en stor underskog av 
relaterede industrier. 
Fabrikspiberne stod tæt i 
bybilledet. I dag er det ikke 
mange igjen, men noen 
er det. Blandt andet på 
Hermetikmuseet. Fabriks-
bygningerne på billedet er 
stadig bevarede i dag.

2018
Møde mellem nyt og 
gammelt i Stavanger 
Centrum

HISTORISKE LAG
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1 

https://snl.no/Einar_Hedén

Situationsplan over 
Stavanger Centrum

Site

‘Gamle Stavanger’ 

‘Gamle Stavanger’ er et bevaringsværdigt træhu-
sområde beliggende i Stavangers middelalderlige 
bykerne langs vestsiden af Vågen, byens inderste 
havn. Området huser Stavangers ældste huse, bygget 
i 1800-tallet. Da Stavanger har svært få huse fra før 
1800 (pga. diverse bybrande) er dette et helt særlig 
område i byen. Bydelen var oprindelig beboet af 
håndtværkere, handlende og søfolk, senere af de 
mange industriarbejdere, der arbejdede i herme-
tikindustrien langs Vågen, og repræsenterer således 
et typisk arbejderkvarter fra denne tid. Mange av 
træhusene i Stavanger kan nærmest karakteriseres 
som typehuse fra dengang, og representerer sålædes 
ikke unik arkitektur hver for seg, men til sammen 
udgør de en helt særpreget helhed. I midten af 
1900-tallet var kvarteret stærkt i forfald og kom-
munen ønskede at få området saneret, et populært 
byfornyelsesgreb i efterkrigstiden. Einar Hedén, en 
nyuddannet arkitekt, var meget kritisk overfor denne 
omfattende saneringsplanlægningen og appelerede 
til at noget af det gamle burde bevares for eftertiden. 
Efter lang tids kamp medførte denne appel til at 
Norges første bevaringsplan blev vedtaget i 19571. 
Til start omfattede planen kun 33 bygninger og en 
prøveperiode på et år. Bevaringsplanen blev hurtigt 
en succes og endte med at omfatte de 173 bygninger 
der er karakteristiske for området i dag.





36 37/ 

Typisk gateperspektiv fra 
Øvre Strandgate i  ‘Gamle 
Stavanger’

Ute på Straen ligger en bebyggelse som ennå har 
noe av seilskutetidens stemning. Her stod da som nå 
småhusene som kommoder i uregelmessige raster. 
Det ene fremfor det andre. Nils skipper bygget seg 
forbi Laurits styrmann, og båtsmann Hans stakk 
husbrystet et grann fremom Oliver matros. Og så ble 
det rare og maleriske gatepartier ... Hus skulle en ha. 
Eget hus. Og så fikk det våge seg med et prippeskab 
om nøye retning og fortau ... Her har vi smed og 
skomakerverksted, baker og kolonialhandler. Kram-
bodene var mange og små. Noen med dør fra gaten 
og ned i kjelleren, andre med høye trapper. Store 
bjeller slo alarm innenfor døren. ’ 1

 

1 

Dahl, Th.
‘Byen og Menneskene’
Stabenfeldt, Stavanger
1947
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En af de bedst bevarede 
terrassehaver fra 
Søfartstiden. Nedre 
Strandgate 17.

Site Norsk
Hermetikk

Museum

Øvre
Strand-

gate

Terrasse-
hager

Nedre
Strand-

gate

Havnekai

Tærrenet i ‘Gamle Stavanger’ stiger op fra havnen 
mod vest hvor det til sidst møder en top og daler 
ned mod havet på modsatte side. Tærrenet bagved 
de gamle søhuse blev i søfartstiden anlagt som 
terrassehaver med flotte stentrapper, stensætninger 
og smuk beplantning. Disse er der desværre ikke 
så mange tilbage af i dag, men jeg kunne godt 
tænke mig at arbejde med terassehaven som motiv 
for bearbejdning af tærrenet i gårdrummet mellem 
Norsk Hermetikmuseum og det planlagte Norsk 
Grafisk Museum.  
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Øvre Strandgate

Nedre Strandgate

Øvre Strandgate

M
ellomstraen

Øvre Strandgate

Andasmauet

Bergsm
auet

Andasmauet

Brønngata

Haugvaldstads gate

Haugvaldstads gate

Haugvaldstads gate

. / 

Nedre Strandgate

Strandkaien

N

PLACERING
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Som besøgende ankommer man sitet mest sansynligt 
fra en af hovedgaderne i ‘Gamle Stavanger’, Nedre 
- eller Øvre Strandgate, enten fra syd / centrum 
eller fra nord, parkeringsanlægget ved Stavanger 
koncerthus. Disse gader er opkaldt efter ‘Straen’ 
det gamle strandsted i Stavangers Indre havn 
hvor bådene kunne trækkes op. På tverds mellem 
hovedgaderne ligger der mindre gader/smauer, der 
forbinder de store gaderne sammen. Andasmauet var 
oprindelig en blindgyde og er opkalt efter familien 
der boede i det øverste huset i denne gade. Den 
stejle gade hed i sin tid Op-og-ned pga det store 
terrengfald, og siger lidt om hvor meget tærrenet 
stiger mellem Øvre Strandgate og Haugvaldstads 
gate.

Andasmauet

ANKOMSTER

M
ellomstraen

Øvre Strandgate

Andasmauet

Haugvaldstads gate

Nedre Strandgate
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Hermetikmuseet og det planlagte grafiske museums 
site er centralt placeret i ‘Gamle Stavanger’ langs 
hovedgaden Øvre Strandgate. Med sin placering 
i byens ældste område er det et utrolig attraktivt 
sted, der emmer af historie. Historien forstærkes 
af hermetikmuseets tilholdssted i den gamle 
fabriksbygning fra midten af 1800-tallet. Sitet er 
omkranset af de traditionelle huse der kendetegner 
‘Gamle Stavanger’ på tre sider. Til vest grænser 
sitet til et gammelt bilværksted i funksjonalistisk 
stil der er omdannet til kontorer og butik.  Denne 
bryder sålædes skalaen mellem ‘Gamle Stavanger’ 
og den mere stor-skala bebyggelse der kommer 
nord-vest for sitet. Sitet er, grundet sin historiske 
placering omkranset af traditionelle huse der 
kendetegner bydelen, et ideelt afsæt for at afdække 
de potentialer, der ligger i omgivelserne og de gamle 
byggetraditionerne for at kunne skabe arkitektur der 
indpasser sig i et historisk område.

Tærrenet på hermetikgrunden falder 8 meter fra 
Øvre Strandgate til Haugvaldstads gate. Det meste 
optages af en stensætning mod Haugvaldsstads gate  
og falder herefter jevnt nedover gårdrummet.

Aksonometrisk skitse af 
‘Hermetikgrunden’ . 

SITE
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T.v.
Hermetikmuseets facade 
mod Øvre Strandgate

Under: 
Områdets udvikling 
1815 - 1865 - 1995

Hermetikkmuseets bygning består af flere 
bygningsdele, hvor hoveddelen blev opført i 1841.
Bygningen består af en aflang hoveddel langs 
Øvre Strandgate i to etager opført som en 
bindingsværkskonstruktion i træ og tegl med saltag i 
rød tegl. Foran hoveddelen mod Øvre Strandgate er 
der et tilbygg i en etage med et pulttag dækket med 
blik. Mod gårdsrummet er der to bygningsdele, en 
i tre etager og en i en etage, også dem bygget som 
bindingsværk. Den høje bygningsdel har samme 
saltag med rød tegl og den lavere del har pulttag med 
blik. Den lille del huser det gamle røgeri og har tre 
meget karakteristiske skorstenspiger i tegl. Denne 
del er delvist gravet ned i det stigende tærren. Alle 
delene er pudset med grå Rabbitzpuds med røde 
vinduer.

Bygningen blev oprindelig opført som garveri, og 
ble drevet som det indtil 1916 hvor fabrikken blev 
købt af John Braadland AS der ekspanderede sin 
hermetikvirksomhed. I fabrikken var der frem mod 
1950 hermetikproduktion med optil 100 ansatte 
i højsesong. Fabrikken blev nedlagt på midten af 
1950-tallet og omdannet til museumsformål og 
åbnet for publikum i 1982· 

HERMETIKFABRIKKEN
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T.v.
Det gamle røgeri

T.h.
De gamle ovne er stadig 
i brug som en del af 
museumsoplevelsen. 
Røgeriet tænkes inddraget i 
Det Grafiske Museums Café 
hvor man kan få serveret 
nyrøgt laks til frokost. 

INTERIØR
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BEVARING
Alle bygninger på grunden, sæt bort fra 
lagerbygningen fra 1987, er registreret i 
SEFRAK-registeret, der er Rigsantikvarens 
register over vigtige kulturminner, og anses 
derfor som verneværdige. Lagerbygningen 
bliver fjernet, da den ikke har nogen historisk 
betydning og er i fallefærdig stand.

SITE I DAG 
Grundens afgrænsning. Hermetikmuseet ligger 
placeret på langs med Øvre Strandgate. 

PASSAGE
Både vest og øst for sitet er der gode forbindel-
ser for gående. Øvre Strandgate er den mest 
“trafikkerede” gade for turister på tur gennem 
Gamle Stavanger. Den vestlige gangsti har 
karakter af at være en mere praktisk passage.

KIG
Ved at bevege sig lidt op i højde på vestsiden 
af sitet har man mulighed til at kigge udover 
Stavanger Centrum. Det er ønskeligt at etablere 
denne visuelle kontakt mellem museet og cen-
trum som et pauserum i udstillingerne. 

GÅRDRUM
Gården på bagsiden af NHM er et godt 
udendørs opholdssted ideel til en café og 
border til madpakkespisning. Uderummet 
giver anledning til at arbejde med at etablere 
et fælles gårdrum der kobler de to museer 
sammen. Det nye museum kan være med til at 
ramme ind dette udeområde.

STRUKTUR
Sitet grænser til forskellige bygningstypologier; 
lave enfamiliehuse i syd, øst og nord, og en 
gammel bilfabrik til vest. Sitets nordvestlige 
hjørne tåler således et større bygningsvolumen 
end det sydlige, grundet de omrkingliggende 
bygninger og solforhold.

BEVÆGELSE
Hovedbevægelse i dag. Man ankommer fra 
Øvre Strandgate. Udstillingen har een naturlig 
cirkulær bevægelse. 

FORBINDELSE
Indledende undersøgelse af mulige kobling-
spunkter mellem de to museer. 1 og 3 er koblet 
med en underjordisk passage hvorledes 2 er en 
passage igennem gårdrummet. Forbindelserne 
er valgt ud fra hvor man kan lave koblingerne 
uden for stor indvirkning på det eksisterende 
museum.

SITESANALYSER

1987

ca.1841

ca.1830

1925

N

1

2

3
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1 Klassicisme (Louis Seize)
2 Klassicisme (Empire)
3 Sveitserstil
4 Jugend
 

Gamle Stavanger huser som sagt de ældste husene i 
Stavanger fra tidlig 1800-tal, og man kan derfor sige 
at træhusbyens stilhistorie startet med klassicismen. 
Stilimpulsene kom en smule forsinket til Norge 
og Stavanger gennem Europas murhusarkitektur. 
Her blev de tilpasset den norske byggeskik, 
træhusarkitekturen. De nye stile påvirket både 
husets hovedform, tagform og bygningsdetalier 
som vinduesopsprodsning, døre, listværk og dekor. 
Husene er hovedsaglig i klassicistisk stil, både louis-
seize og empire, samt nogle huse i sveitserstil og 
jugendstil. Det er dog verdt at påpege at stilarterne 
ikke har fulgt efter hindanden, men at ældre 
elementer ofte kunne komme til udtryk i  senere 
stilarter og gi begbyggelsen et varieret udseende. 
Forskellerne er dog størst på udsiden. Den 
indvendige konstruktionen var stort sæt den samme 
gennem hele perioden, en laftekonstruktion. 

KLASSISICMEN (LOUIS SEIZE) 1780 - 1810
Kendetegnes af sit regelmessige og stramme udtryk 
med søjle- og gavlmotiv. Smårudede vinduer. 
Minimalt tagudstik.

KLASSICISMEN (EMPIRE) 1805 - 1835
Videreføring af klassisicmen med et mere pompøst 
udtryk med mere ornamentering. Større vinduer.

SVEITSERSTIL 1840 - 1920
Større tagudstik, flere udskæringer i gesims og 
karme. Krydspostvinduet. 

JUGEND 1890 - 1920
Valmede mansardtag, svai mod gesims og 
blomsterornamentering. Krydspostvinduet får 
småruder øverst.

BYGGESKIK : 
STILHSTORIE



BYGGESKIK: PLANTYPER 
I ‘GAMLE STAVANGER’
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Hoveddelen af husene har en ret irregulær planform, 
men på facaderne er der meget der tyder på at det 
symmetriske midtgangshuset har været idealet, og 
der er tydelig forsøgt at få det irregulære hus til at se 
symmetrisk ud fra udsiden. 

1 Bjergsmuget 2
Treromsplan (toroms- med bagbryggers). Tilbygget 
til højre er nyere. 1831

2 Øvre Strandgate 80a
Midtgangsplan med bagbryggers. Oprindelig fra ca. 
1830, men stuen t.h. og stavangerarken er nyere.

3 Øvre Strandgate 90
Noe udvidet treromsplan (toroms- med bagkammers, 
dog vendt med gavl mod gade. 1837

4 Bjergsmuget 6
Tillempet korsplan (midtpibeplan) med to stuer i 
husbrystet. Ca. 1860. 

T.v.  1 - 2
 3 - 4

Under. 
Opstalt fra Blidensol-
strædet.
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TYPISK BOLIGHUS

Aksonometrisk opbygning 
af et typisk hus i ‘Gamle 
Stavanger’

1 Nov
2 Holdsten
3 Udfyldning
4 Bunnsvill
5 Gulvbjælke
6 Beitski
7 Loftsbjælke
8 Vasshelle
9 Vasshelle  (Sålbænk)
10 Panelbeklædning. På 
skemategning profileret 
tømmermandspanel, på typ-
isk Stavangerhus, såkaldt 
liggende supanel

Det typiske bolighus i Gamle Stavanger er relativt 
lille med saltag, mange med såkalt pult-ark (også 
kaldt “stavangerark” der blev bygget på efter 
behov. Efter 1860 blev der bygget mange huse 
med halvvalm og knekket galv, der blev påbudt 
som brandregulerende element efter en af de store 
bybrande. Fra denne perioden finnes der også nogle 
ejendomme med en meget bred gavl mod gaden. 

Husene har alle en indvendig laftekonstruktion 
udført med plannov og en udvendig hvidmalet 
liggende træbeklædning, såkaldt supanel. Panelet 
blev fæstet på kraftige lækter , gerne 5 cm tykke, der 
gav meget god luftning under panelet, hvilket var 
godt i det fuktige og vejrudsatte klima i kystbyen, 
og blev sålædes et kendetegn for byggeskikken på 
vestlandet. 

Den hvide maling blev indført i begyndelsen af 
1800-tallet hvor skipperne kom hjem med den 
dengang dyre maling fra udlandet. Det  blev et 
statussymbol med hvitt hus, fordi det viste at man 
havde god råd, og husene blev derfor gerne malet 
hvide på facaden mod gade, mens de brugte billigere 
maling, natrupigmenter som rød og gul, på ræsten 
af huset. Da bydelen blev værnet i 1957 blev der 
bestemt at alle husene i Gamle Stavanger skulle være 
hvide for at give bydelen et sammenhængende preg, 
selv om det bydelen nok oprindelig har været preget 
af mange andre farver.

Fundamentet består af kraftige holdstener i 
hjærnerne og mindre udfyldningssten i mellem og er 
som regel pudset i lyse farver.. 

1
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LAFT
Man skilner mellem medhoggslaft (Rundtøm-
mer der med overhugg og underhugg kan 
stables ovenpå hindanden) og plankelaft 
(sagskåret tømmer med sammenføjninger).

DØMLING
Dømlinger er løse dyvler som går gjennom to 
eller flere stokker i forborede hul. Forskrifterne 
for laftebyg krever dømlinger med avstand på 
max. 2,5 m på alle vegglengder over 5 m

HJØRNESAMLING - NOV
Novsamlingerne kan udføres som Krydsnov  
(hvor laftehoderne stikker ud fra væggen), 
og Plannov (hvor sammenføjningen ligger 
slett med væggen for at muliggør udvendig 
panelbeklædning).

BEITSKI
Der benyttes beitski der åbningerne i laft-
værket er så store at flere stokker må skæres 
over. En beitski er en styrelist der forhindrer 
at væggen skyder ud eller ind pga. vertikale 
belastninger. Beitskien fungerer også som fæste 
for døre og vindue.
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Laft var den mest dominerende byggemetoden i 
Norge helt fra middelalderen og frem til 1900-tallet. 
I tørre indlandsstrøg står de vakre laftehusene 
uden panel, bygget af kraftige tømmerstokker og 
dekoreret med kraftfulde udskæringer. I mere 
regnfulde og kystnære områder, som i Stavanger, 
blev laftevæggen beskyttet med panel og pyntet med 
listværk. 

En laftekonstruktion består kort sagt af vandrætte 
tømmerstokker lagt ovenpå hindanden og 
sammenføjet (laftet) i hjørnerne.  Nov-(hjørne)
samlingerne kan udføres som Krydsnov,  hvor 
laftehoderne stikker ud fra væggen, og Plannov, 
hvor sammenføjningen ligger slett med væggen for 
at muliggør udvendig panelbeklædning. Mellem 
stokkene bliver der brugt dømlinger (dyvler) for at 
binde stokkene sammen og forhindre vridninger 
i træet. Til afstivning ved vinduer og døre bruges 
beitskier. Længden på laftevægger er begrenset 
af den længe tømmer man  kan skaffe. Store 
laftebygninger er derfor enten sat sammen af 
seperate laftekasser (med indvendige skillevægge) 
eller som sammenhængende laftekonstruktion 
hvor stokken sammenføjes i længderetning. For 
massivt tømmer som byggemateriale har det haft 
stor betydning at tømmerstokkerne krymper 
meget, som regel 5-10 cm pr etagehøjde, og det er 
antagelig grunden  til at man senere gik over til at 
bygge med rejsværk og bindingsværk. Ny teknologi 
for udtørring af træ sikrer dog større kontrol over 
krympningen hvilket åbner for genandvendelse af 
denne konstruktionsmetoden. 

BYGGESKIK : 
LAFTETRADITION
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LAFT . / [laft]

norrønt laft, lapt

hjørne i tømmerbygning hvor vannrett 
liggende tømmerstokker er felt sammen

Konstruktiv sammenhæng

Laftehuset har en meget stærk konstruktiv 
sammenhæng hvor alle dele arbejder sammen. Dette 
gir en meget fleskibel konstruktion der har evne 
til at tilpasse sig ved eventuelle svigt og skader i 
fundamentet.

Design for disassembly

Laftekonstruktionen er dekomponerbar ved at 
hovedkonstruktionen kan tages fra hindanden uden 
at blive skadet. Konstruktionen er dermed flytbar og 
kan nemt repareres og genbruges. 

Miljøvenlig

Laftehuset består af træ, som er et overlægent 
byggemateriale i forhold til grønt byggeri. Træ 
binder Co2 når det vokser, og et hus i massivtræ 
fungerer derfor som en karbonbank. Nye trær binder 
mere CO2 end gamle, og det er derfor viktig at vi 
brugere lige så meget træ som vi vokser.

Åndbare hus

En laftevæg er diffusionsåben, altså absorberer og 
afgir den fugtighed i rummet og bidrager sålædes til 
et  behagelig indeklima.

Kulturhistorisk værdi
 
Der ligger meget god norsk håndværkstradition gemt 
i gamle laftehuse. Ved at bygge mere nyt i laft sikrer 
vi denne traditionen og kunnen for fremtiden. 

BYGGESKIK :
LAFTEKONSTRUKTIONENS 
FORDELE

Laftekonstruktion fra 
Stabbur, Romsdalsmuseet ,
Norge
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BELÆGNING OG 
STENSÆTNINGER
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Kombinationer af brosten 
ses i belægningen i ‘Gamle 
Stavanger’. 

Hele området ‘Gamle Stavanger’ er belagt med 
brosten i granit og skifterheller. Belægningen 
understøtter området som en historisk bydel og den 
fragmenterede belægning gør at man mærker tiden 
og det håndværk der en gang blev lagt i at skabe 
smukke byrum med variation. Store stensætninger 
laver terrasseringer i bakken ned mod havnen og 
smukke støbejernsgelændre og udelamper kranser 
gaderne. Denne opmærksomhed for detalien og 
variationen vil jeg tage med i udformningen af 
gårdrummet mellem Norsk Hermetikmuseum og 
Norsk Grafisk museum
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Eksempel på nybyg 
på grænsen til ‘Gamle 
Stavanger’ uden følelse for 
sine omgivelser. 

Stavanger er en by med mange spændende og fine 
stedskvaliteter der vidner om en mangfoldig og 
varieret historie. Stavanger er dog også en by synlig 
preget af hurtig vækst, specielt i efterkrigstiden, og 
en arkitekturpolitik der ser ud til har kommet lidt i 
anden række da der var tale om store investeringer 
fra oliebranchen. Byantikvaren har som sagt lagt 
strenge regler for hvad man må og ikke må i forhold 
til at ændre på de eksisterende træhuse i ‘Gamle 
Stavanger’, men har desværre ikke den samme 
stærke holdning til hvordan man kan bygge i nyt 
i samme område. Gang på gang bliver der bygget 
store bygningsmasser uden kontekstuel forståelse, 
der gradvis fragmenterer træhusbyen. Jeg vil gerne 
argumentere for at man skal bygge med følsomhed og 
høj kvalitet når man skal udvikle i historisk kontektst, 
for at bevare stedets egenart. 

I historisk sensitive kulturmiljøer er det vigtigt at 
der er en kollektiv sammenhæng. Det er derfor 
vigtigt at finde den gode balanse mellem det der 
er nyt og egenrådig og det der allerede eksisterer. 
Her kan man komme til at falde i en af to faldgruver. 
Enten ved at bygge noget nyt der bryder for meget, 
sålædes at  området bliver fragmenteret og mister 
sin egenart, eller ved at kopiere det historiske i 
så høj grad at området stivner og bliver et levende 
museum uden udvikling. For at finde denne 
balanse mener jeg det er vigtigt at respektere sine 
omgivelser gennem fælles materialebrug, at bygge 
i samme håndværksmæssige kvalitet som det 
omkringliggende og lægge sig ind i den eksisterende 
struktur og skala. 

 

OPSUMMERING : STED



70 71/ . / 

Træ
Træ som byggemateriale er dominerende i Norges, 
og Stavangers arkitekturhistorie. De traditionelle 
huse kan holde i mange hundre år hvis de lavet 
korrekt. En øget brug af træ som byggemateriale er 
uden tvivl et af svarene på klimaudfordringen. Træ er 
ikke svaret alle steder, men der hærsker ingen tvivl 
om at potensialet ved at øge brugen af træ fra norske 
skove er betydelig.

Fordele med laftekonstruktion
Lang levetid
Diffusionsåben
Få og enkle lokale materialer.
Dekomponerbar og genanvdenbar. Nem at reparere.
Estetisk og sanseligt
Patinerer smukt

Laft i det nye byggeri
Jeg ønsker at det nye byggeri skal bruge 
laftekonstruktionens strukturelle og dekorative 
elementer for at skabe en forbindelse mellem den 
gamle bydel og føre traditionen med denne type 
træhuse videre. 

Bælegning og stensetninger i natursten
Jeg vil gerne gøre brug af den samme 
opmærksomhed for detalien og variationen til 
udformningen af gårdrummet mellem Norsk 
Hermetikkmuseum og Norsk Grafisk Museum som 
man ser i ræsten af ‘Gamle Stavanger’. 

Haus Gugalun af Peter 
Zumthor. Eksempel på 
hvordan man, ved at 
være følsom for materialer 
og tradition, kan skabe 
arkitektur der er moderne og 
stadig har en stedlig egenart.

OPSUMMERING : BYGGESKIK
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Fire af mindst 30 000 
etiketter der blev produceret 
af grafikindustrien for at 
markedsføre de standard-
iserte hermetikdåserne. 
‘Iddisene’  er et populært 
samleobjekt i Norge.

Norsk Grafisk Museum  er et trykkerimuseum med 
landsdekkende funktion. Museet skal vise mangfoldet 
inden grafisk produktion fra ca. 1850 til ca. 1950 
med nasjonalt og internationalt perspektiv, men med 
hovedvægt på Stavanger og da specielt litografisk 
produktion af etikketer til hermetikindustrien. 

Museet skal være et levende museum hvor de gamle 
grafiske fag, maskiner og udstyr bliver demonstreret 
af en aktiv venneforening på museets egne maskiner. 

Udstillingen skal fortælle om den grafiske 
industri med lange linier til fortiden og fremtiden. 
Udstillingen starter med en gennemgang af 
skriftsprogets oprindelse, udvikling og betydning 
for samfundet, videre til Gutenbergs opfindelse af 
løse typer og typografiens betydning for det oplyste 
menneske. Den største del af udstillingen tager for 
sig produktion og reproduktion af grafiske tryk, 
billeder og fotografier, med forskellige teknikker 
som litografi og klicheer. Her med specielt 
fokus på blikemballage og reklamemateriel til 
Hermetikindustrien. Udstillingen afrundes med et 
kig fremad på den teknologiske udvikling fra analog 
til digital .

Udover udstilling, huser museet en kafé, 
formidlingsrum, og en administrativ del med 
kontorer og lager. 

GRAFISK MUSEUM
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Frivillig på Basel Paper Mill 
demonstreret støbning af 
løse typer. 

I Basel, Schweitz, ligger det schweitziske museum 
for papir, skrift og tryk, et museum med lignende 
program som det planlagte Grafiske Museum i 
Stavanger. Museet har baseret sig på at fortælle 
historien om papirproduktion, bogtryk og 
bogbinding i Schweitz og verden gennem at være 
et såkaldt levende museum hvor de originale 
produktionsmetoder bliver demonstreret på de gamle 
maskiner af et hold frivillige museumsvenner. Denne 
blanding mellem information i skrift, billeder og 
objekter, samt brugerindragelse hvor de besøgende 
selv får lov til at lave sit eget papir, trykke sit navn 
med blybokstaver og marmorere papir rammer en 
god balanse mellem at være et informativt og et 
interaktivt museum. 

Dette museet har inspireret mit rumprogram og 
bevægelsesforløb gennem museet der på samme vis 
blander udstilling med interaktive demostationer, 
hvor man kan få trykket sin egen hermetiketikette, 
fremkalde billeder i et autentisk mørkerum og 
trykke på en autentisk Heidelberg-presse. Grafisk 
Museum Stavanger har en stor venneforening der  vil 
fasilitere demostationerne og give sine erfaringer 
fra sin tid i den grafiske branchen videre til de yngre 
generationer. 

CASE STUDIE : 
BASEL PAPER MILL
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INDGANG OG RECEPTION 
Reception + Butik 75
Vrimleareal 40
Garderobe 25
WC 25

UDSTILLING 
Udstilling Grafisk Museum 570
Demostationer 130

AKTIVITETER 
Formidlingsrum 60

ADMINISTRATION 
Arbejdspladser 65
Udstillingsproduktion 35
WC & Garderobe  20
Spiserum 15
Kopirum 5
 
LAGER / DRIFT 
Lager 105
Drift 120

CAFÉ 
Spiserum 50
Køkken 40
Lager 20

TOTALT

165

700

60

140

225

110

1400

PROGRAM
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1 Ankomst og forbindelse 
mellem NHM og NGM. 

2 Samlende gårdrum

3 Tænkt placering af  NGM

Hele hermetikgrunden som inkluderer 
Hermetikmuseet, gårdrummet og det planlagte 
museum er på 2118 kvm. På baggrund af 
siteanalyserne og skitsering fik jeg disponeret 
grunden og sålædes projektet i træ hoveddele. 

1
Det nye grafiske museum skal kobles til det 
eksisterende Norsk Hermetikmuseum både fysisk 
og praktisk, på en måde så det giver en naturlig 
bevægelse og sammenhæng mellem de to museer. 
Da hoveddelen af de besøgende i ‘Gamle Stavanger’ 
går langs Øvre Strandgate ønsker jeg at beholde 
indgangen fra gaden som den er i dag, men skabe et 
nyt indgangsparti der inkorporerer begge museer. 

2
Jeg ønsker at koble de to museer sammen gennem et 
fælles grønt gårdrum. Den eksisterende gårdhave er 
en flot grøn lomme i byen, som jeg ønsker at holde 
intakt og bearbejde så den optar bevægelsen mellem 
de to museer og giver nogle terrasseringer man kan 
have udeservering på ifm. caféen. 

3
Ud fra analyser af de omkringliggende bygningers 
struktur og skala (se siteanalyser s. 60), har jeg 
antydet placering af Museet sådan at det lægger sig 
ind i rytmen fra husene i Andasmauet og tilpasser sig 
skalaen de omkringliggende huse.

3

2

1
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Udstilling Café Drift

Administration Formidling
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Museumsbutik

PLACERING AF PROGRAM
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Opbygning

Redegørelsen består af mine overvejelser og 
proces i bearbejdelsen af de de tre områder på sitet 
udarbejdet i programmeringsfasen. 

Mødet | Ankomst 
Forholder sig til hvordan man ankommer stedet. 
Hvordan bliver man ledet fra fra gaden til indgangen 
til Hermetikmuseet, og hvordan får man koblet 
de to museer sammen både funktionelt og 
orienteringsmæssigt. 

Samling | Gårdrum
Begrebet henvender sig til gårdrummet rolle som 
omdrejningspunkt for de to museer. Dens funktion 
er at samle den komplekse helhed. Et sted for 
bevægelse og ophold.

Ophold | Museum
I processen og udviklingen af museet har jeg 
taget udgangspunkt i de analyser og overvejelser 
der blev udviklet i den indledende fase og 
programmeringsfasen. Med udgangspunkt i disse, 
har jeg arbejdet i model til at udvikle et volumen der 
indpasser sig på sitet. Volumet er herefter tilpasset 
bevægelsen mellem funktionerne og museet er 
påført dynamiske lag på baggrund af lys, skygge og 
konstruktion.

REDEGØRELSE



ANKOMST . /



90 91/ . / 

Ankomst
Bevægelse i hermetikmuseet
Mulige forbindelser
Butik som forbindelse

Lys grå signaliserer tænkt 
placering for det Grafiske 
Museum

Min første problemstilling omhandlet hvordan man 
ankommer museerne og hvordan man får koblet de 
to museer sammen på en måde så det giver mening, 
så man naturligt kan lede de besøgende mellem 
Norsk Hermetikmuseum og det Grafiske Museum. 
I udformningen af ankomsten og forbindelsen var 
der nogle hovedparametre der opsummerer min 
intention. 

Ankomst fra Øvre Strandgate
Da hoveddelen af dem der besøger ‘Gamle Stavanger’ 
færdes gennem Øvre Strandgate, ønsker jeg at 
bevare adkomsten til begge museer fra denne gade. 
Forrummet til Norsk Hermetikmuseum er i dag 
tilrættelagt med rampe og fungerer som den er, men 
jeg ønsker at arbejde med et signalement om at der 
befinner sig et Grafisk Museum bagved.

Bevægelse
I overvejelserne om hvor man kunne placere 
overgangen mellem de to museer, var det vigtigt 
at bevægelsen og sammenhængen i det allerede 
eksisterende Hermetikmuseet blev bevaret som den 
er i dag. Det er mit ønske at gribe mindst muligt ind 
i museet da det fungerer godt som det står i dag, med 
en stærk historisk karakter. 

Forbindelser
Ud fra bevægelsen i Hermetikmuseets 
eksisterende udstilling ændte jeg ud med to mulige 
forbindningspunkter: En udendørs passage igennem 
gården ud fra den eksisterende cafédel og en 
underjordisk passage fra det eksisterende fyrrum.  

Billetsalg som forbindende funktion
En fælles museumsbutik i den eksisterende café vil 
give den besøgende mulighed for at vælge det ene 
museumet fra og fungerer som et godt bindelæd 
mellem de to

INTENTION

- 1



Mulighed for at forbinde 
de to museer gennem 
en underjordisk 
overgangsudstilling 
, enten via en trappe 
i det eksisterende 
indgangsrum / kafe 
eller fra det eksisterende 
fyrrum. En underjordisk 
overgangsudstilling 
ville være en fin måde at 
forbinde de to musser, 
ved at man kan lave 
et sammenhængende 
udstillingsflow, men virker 
aligevel overdrevet for et 
museum i denne størrelse, da 
den også vil kræve en ekstra 
elevator. 

En gennemgående port fra 
den eksisterende hoveddør 
vil give et direkte kig fra 
indgangen til det nye 
museum. En museumsbutik 
placeres til vænstre i porten 
hvor man kan købe billet 
og tage stilling til hvilket 
museum man vil se først, lige 
som man også står frit til at 
vælge et fra. 

92 93/ . / 

Tre mulige forbindelser
og endelig løsning

FORBINDELSE
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Den nye port er en måde for det nye Grafiske 
museum at markere sig i facaden ud mod Øvre 
Strandgate.

Porten udføres med en tynd ramme i tombak 
omkring massive grantræsplanker med samme 
overfladebehandlig som det Grafiske Museum. 
Porten kan parkeres i siden i dagtimerne hvor den 
bliver en del af gennemgangens væg.

ZOOM : PORT
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Inspiration Gårdrummets opgave er at samle den komplekse 
helhed  projektet består af. Et urbant byrum hvis gulv 
består af græs, træer og belægningssten, hvis vægge 
består af uligartede facader, og hvis loft udgøres af 
den skiftende himmel. 

Landskabets udformning tager udgangspunkt 
i grundens store niveauspring på ca. 2,6 meter 
fra udgangen af porten ved Hermetikmuseet til 
indgangen til det Grafiske Museum. Dette tærrenfald 
har jeg udnyttet til at skabe et karakteristisk landskab 
i tæt dialog med de to bygningsvolumner. 

Gårdrummets udformning er inspireret af de motiver 
jeg har kortlagt i bydelen ‘Gamle Stavanger’ som jeg 
føler giver mening at implementere i gårdrummet for 
at binde byen og gårdrummet sammen. Disse motiver 
er: Belægning i form af brosten og chaussesten 
i granit. Stensætninger i grovthugget granit 
Terrassehaver og slyngende gadeløb.

Inspireret af disse motiver, bliver landskabet nogle 
steder terrasseret med stensætninger i norsk granit. 
Ræsten af gårdrummet får bestå med græs og mere 
uformel beplantning og en handicapvenlig rampe 
der slynger sig som en serpentinervej op igennem 
gårdrummet. 

GÅRDRUM
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Passage
Ophold
Beplantning
Parkering

Passage
Bevægelsen i gårdrummet er delt i den direkte vej 
og den forsinkede vej. Fra udgangen i porten til 
indgangen i Grafisk museum går der en direkte 
passage med dybe trapper hvis man vil gå den 
lige vej fra Hermetikmuseet til det Grafiske 
Museum. For at gøre gårdrummet og forbindelsen 
mellem de to museer universelt tilgængelig er der 
også et sekundært rampeforløb formet som en 
serpentinervej , der er en mere organisk vej igennem 
gårdrummet.

Terrassering
Landskabet bearbejdes med stensætninger i granit 
for at skabe terrasseringer der deler gårdrummet ind 
i mindre intime miljøer. Terrasseringerne er placeret 
efter solforhold og tænkes udnyttet til udeservering 
fra caféen og madpakkespisning. Stensætningerne 
har højde så de også fungerer som siddekanter.

Beplantning
Området udenom passagen og terrasseringene 
tænkes beplantet med græs og løgblomster, der giver 
gårdrummet en lidt mere uformel karakter for at 
beholde karakteren fra den gamle fabrikshave. 

Belægning
Gulvet vies i dag for lidt opmærksomhed, men 
havde tidligere en karakteristisk, stedegen tekstur. 
Gårdrummets gulv bliver belagt med en kombination 
af brosten, chaussésten og kantsten i norsk granit, 
materialer fundet i bydelen.

Parkering
Området ud mod Haugvaldstads gate anlægges som 
handicapparkering mod syd og serviceparkering/
varelevering mod nord.

N

PLANLÆGNING AF OMRÅDET
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Første udkast med 
stensætninger som 
udgangspunkt for rampe. 
Udtrykket var for hårdt 
og deler gårdrummet i 
to dele, hvor den ene er 
uden funktion. For mange 
terrasser, det giver mening 
at skære dem med dårligst 
solforhold fra. 

For at bryde med det 
stringente udtryk fra 
forrige skitse, bliver det 
her forsøgt at gøre brug af 
hele gårdrummet, ved at 
lade rampen svinge sig op 
ad landskabet. Forslaget 
mangler dog en klar hierarki 
mellem den lige vej og den 
forsinkede vej, og rampen 
bliver lidt for udflydende.

Motivet serpentinervej 
giver format til rampen 
som nu glider sømløst ind i 
landskabet. Klart hierarki 
mellem den lige vej og den 
forsinkede vej. Belægning 
underlægger sig hierarkiet. 
De to gode solterrasser 
skabt af stensætninger  
bliver bundet sammen 
af serpentinervejen. 
Vandafledning væk fra 
facade.

Skitser til udformning af 
gårdrum og belægning.

UDVALGTE SKITSER
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Tærrenet stiger 2,65 m mellem udgangen fra porten 
til den planlagte indgangen til det Grafiske Museum. 
Bearbejdningen af landskabet er med udgangspunkt 
i at en rampe har en maksimal hældning på 1:20 og 
derfor var nødt til at gøre brug af store dele (53 m) af 
gårdrummet for at kunne nå den ønskede højde. 

Det var et ønske at minimere behovet for at flytte 
mere jord end nødvendigt , da der allerede graves 
en del ud til museets kælder. Trappen er udformet 
med dobble trin der gør stigningenog gårdrummet 
blødere. Al bearbejdning er også testet i model for 
at være sikker på at rampen og trapperne fulgte 
tærrenet i højdest mulig grad. 

TERRÆNBEARBEJDNING
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Trinnene udføres med optrin i massiv norsk 
granitsten, med udfyldning i chaussésten, også i 
granit. Rampen udføres som håndbørstet beton. 
Opbruddet af den børstede beton forstærker 
hierarkiet mellem den lige vej og rampen. Håndvern 
udføres i smedejern. Alle materialer er hentet fra 
analyserne fra bydelsbyggeskikken, og flætter 
sålædes byens og gårdrummets gulve sammen.

Møde mellem 
belægningstyper, rampe, 
trappe og stensætning.

ZOOM: BELÆGNING
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Struktur og skala
Afgrænsning
Indgang
Café

Skala i snit

En bygning virker principielt i tre forskellige 
sammenhænge: i forhold til landskapet, i bybildet 
og som egenform. Derfor indebærer de vigtigste 
parametre for placeringen af museets volumen 
følgende overvejelser.

Struktur og skala
Museet lægger sig ind i rytmen fra enfamiliehusene 
i Andasmauet således at gavlhuset ud mod gaden 
fuldender gadens profil. Gavlhuset har en stærk 
gestalt der er synlig på afstand og vil derfor være stå 
som et retningspunkt i gaden. 

Museet opfanger skalaen fra de små et-familiehuse 
og binder dette sammen med det bagvedliggende 
bilværksteds store skala. 

Afgrænsning
Volumet forskydes langs grundens afgrænsning 
mod stensætningen til Haugvaldstads gate og brydes 
derved op i mindre volumener, der afspejler rytmen 
fra småhusene. 

Indgang 
Indgangen er placeret ud fra en klar sigtelinie fra 
porten mod Øvre Strandgate til det nye Grafiske 
museum. Herved kan den besøgende nemt orientere 
sig og giver en klar retning igennem gårdrummet.

Cafe i relation til gårdrum
Caféen er placeret ud mod gårdrummet og røgeriet 
og indrager hermed disse i sin funktion og binder de 
to muséer funktionelt sammen. 

PLACERING
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Funktionernes placering i 
fodaftrykket. 

Museets form videreudvikles ved at placere de 
forskellige funktioner på sitet, således de får en 
naturlig relation til hinanden.

Programmet opdeles i midteraksen mellem det åbne 
museeum og de administrative funktioner. 

Afgrænsninger i fodaftrykkets størrelse og højde 
resulterer i at kælderen bliver en essentiel del af 
museets rumlige forløb. Disse forudsætniner skaber 
dog også mulighed for at der skabes et en dynamisk 
bevægelse i flere plan, hvor der kan arbejdes med 
relationerne mellem lys og mørke.

Udstilling Café Drift

Administration

Garderobe/WC

Fælles reception/
Museumsbutik

VIDEREUDVIKLING
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Bevægelse mellem de tre 
plan.

Den sydlige del forbindes 
med en hovedtrappe og en 
personelevator.

Den nordlige del af 
bygningen forbindes med 
en serviceelevator mellem 
administration på 1.sal og 
lagerfaciliteter i kælder.

Ved indtræden i muséet har man muligheden for at 
påbegynde sin færd igennem udstillingerne eller tage 
en kop kaffe i caféen. Hovedbevægelsen gennem 
udstillingerne består af bevægelse på 3 plan i den 
sydlige del af bygningen. 

Den permanente udstillingen starter på stueplanet, 
til venstre når man kommer ind i museet, og er 
bygget op omkring interaktive stationer, der 
understøtter fortællingen om den grafiske industri. 
Trappen der forbinder de 3 plan åbner sig op, ud 
mod den besøgende, således at det findes naturligt 
at gå fra den permanente udstilling i stuen til 
fortsættelsen i kælderen. I kælderen understøttes 
udstillingen af en cirkulær bevægelse gennem 
rummet, med slutpunkt tilbage ved trappen. 

Første sal er indrettet som et åbent, fleksibelt 
udstillingsrum, der kan rumme skiftende 
udstillinger. 

Stue

Kælder 

1.sal

BEVÆGELSE
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Lys og skygge er utvilsomt de aller viktigste 
rumskabende faktorer, og lyskvaliteten er avgjørende 
for rommets atmosfære. Da en tredjedel af museets 
udstilling ligger i kælderen, har jeg her arbejdet med 
forskellige typer af åbninger i udstillingsrummet for 
at kigge på hvordan stemningen og lyset ændrer sig 
efter åbningernes størrelse og placering. 

Udover lyskilderne i siden har jeg arbejdet med 
en lysbrønd i centrum af trappeforløbet og et 
dobbelthøjt rum som del af udstillingen i kælderen. 
I kafeen er der også en lyskile fra ovenlys i taket som 
også gir lys til kontor og formidlingsrum. De tænkte 
lysscenarioer blev placeret hvor jeg synes de gav best 
som formgivende element og har sålædes formet 
bygningens bevægelse og rumligheder. 

1 2

43

5 6

87

LYSUNDERSØGELSER
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På baggrund af forskellige casestudier har jeg 
udformet en konstruktion hvor grundelementet 
består af en rektangulær laftestok med enkel fer 
og not, hvor stokkens sammenføjninger freses 
ud ved hjælp af CNC-maskiner. Ved at bruge en 
for - og en bag-væg kan hulrummet isoleres med 
celluloseisolering (returpapir og træfiber) og sålædes 
leve op til moderne energikrav.

Resultatet er en fuldisoleret, diffusionsåben og 100% 
træbaseret væg der muliggør byggesystemet til brug i 
fremtidige boliger og større bygningsprojekter. 

Konstruktionen hviler på en tung base i beton der 
kan optage jordtryk fra skrænten. 

OMSÆTNING FRA TRADITION 
TIL TEKNIK
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Gion A. Caminada er en schweitzisk arkitekt der 
er kendt for at arbejde med en nyfortolkning af 
laftekonstruktionen med hulrum til isolering. Han 
er baseret i alpebyen Vrin, hvor han arbejder med at 
arkitekturen indpasser sig i sine omgivelser.

CASE STUDIE : STIVA DA MORTS
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Bodil Reinhardsen er en norsk arkitekt der har 
udviklet et byggesystem kaldt Lafterom, der er 
baseret på gamle laftetradition til brug i fritidshuse.

CASE STUDIE : LAFTEROM



124 125/ . / LEIS HOUSE

Peter Zumthor har ligeledes ladet sig inspirere af de 
traditionelle laftekonstruktioner til at forme huse 
med en klar kontekstuel sammenhæng.
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Stiva Da Morts, Gion. A. 
Caminada, Vrin, Schweitz

Jeg har valgt at arbejde med kalkkasein med kridt til 
at behandle den rå laftekonstruktion. Metoden er 
inspireret fra min studietur til Schweits hvor Gion 
A. Caminada har brugt metoden til at behandle 
overfladen på et laftet hus for at overfladen skulle 
fungere som et bindeled mellem de traditionelle 
træhuse og en hvidkalket kirke. Jeg blev facineret 
over hvordan denne metoden kunne give træet 
en nærmest lysende overflade, der ville give 
min bygning en relation til de omkringliggende 
hvidmalede panelhuse, samtidigt med at jeg kunne 
arbejde med det lidt mere rustikke udtrykket i træet 
og betongbasen til at snakke sammen med den gamle 
Hermetikfabrik. 

Kalkkasein er et behandlingsmiddel der males på 
træet. Den fremstilles af kasein, der er et biprodukt 
af mælkeproduktion, der blandt andet bruges til at 
lave ost. Kaseinlimfarve kan bruges både udvendigt 
og indvendigt og har en meget smuk og lysende 
overfladekarakter, der minder om overfladen til 
kalkfarver. Kasein indgår i naturen, hvorfor farven 
ikke forurener ved nedbrydelse eller bortskaffelse. 

Opskrift fra prof. Søren Vadstrup, Konsulent ved 
Center for bygningsbevaring Raadvad

Kalkkasein med kridt
1 l uhomogeniseret kærnemælk, opvarmet til 20-30 
grader, eller 25 g tørkasein i 30 grader varmt vand. 
Heri iblandes 25 g hjortetaksalt eller 25 ml læsket 
kalk. Dette bindemiddel skal røres godt sammen og 
dufte af ammoniak. Heri iblandes 1/2 kg slemmet 
kridt. Rør godt rundt og rør også rundt efter ca hvert 
andet eller hvert tredje opstrøg.
Hilsen Søren

OVERFLADEBEHANDLING MED 
KASEINKALK
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Udkast til facadeudtryk

FACADE

Facadens udformningen bruger laftekonstruktionens 
konstruktive principper til at skabe symmetri og 
rytme i facaden. Herved formidles konstruktionens 
opbygning til beskueren.

Trækonstruktion hviler på en betonsokkel og skaber 
hierarki mellem den lette top og den tunge base, der 
placerer bygningen fast i landskabet.

Indgangspartiet og caféen skydes frem i gårdrummet 
og virker derved imødekommende for de besøgende. 

De dybe vinduesåbninger og forskydningerne i 
planen giver dybde og variation i bygningens udtryk. 
Vinduesåbningernes placering og antal afspejler de 
bagvedliggende funktioner og adskiller på denne 
måde det åbne og lukkede udtryk. Åbningerne 
knytter kontakten mellem det offentlige gårdrum og 
museets indre.
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Inspiration

TAG

Af særlig betydning for en bygnings virkning er 
tagformen. Den bestemmer bygningens silhuet mod 
himlen og landskabet, og dermed den generelle 
figuralkvaliteten. Langs vestkysten er det den bratte 
tagvinkel der er karakteristisk, og inddrages derfor i 
tagets udformning. 

Mueséets tag tager udgangspunkt i koblingen mellem 
småhusenes rød-brune tegltage og fabrikkens 
bliktag. Dette har resulteret i valget af en tagdæking 
i tombak, med en høj kobberlegering. Dette giver 
taget en farvetone og en detaljering der genspejler de 
omkringliggende bygninger. 

Tagrende og snefanger inkorporeres som dekorative 
elementer i tagfladen. 
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T.v.
Vinduets opbygning

Under: 
Vindue i Stiva da Morts, 
Gion A. Caminada.

VINDUE

Vinduet er et massivtræsvindu i gran udformet på 
baggrund af mine konstruktionscasestudier. Vinduet 
har en tektonisk smukhed fordi det er udformet 
på konstruktionens premisser, sålædes at det hele 
går op i dimentionen på laftestokken, enten i hele 
eller halve mål. Udhænget i top og side beskytter 
de mindre træstykker mod vind og regn som oftest 
kommer fra sydøst. Vinduet trækker videre på den 
detalierigdom og materialeforståelse der er i de 
gamle husene i ‘Gamle Stavanger’. Vinduet har 
en variation ud fra om selve glasrammen ligger på 
den indre laftevæg eller den ydre og giver på den 
måde dybde i facaden. Der er et lille hulrum over 
vindueskarmen der kan optage at konstruktionen 
sætter sig. 
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Første udkast med trappen 
bagved elevatorkerne som 
et lukket trappeforløb ala. 
Zumthors trappe i Köln og 
Bregenz. Svær at orientere 
sig efter, leder ikke den 
besøgende videre.

Trappe omkring lysbrønd. 
Den buede vange leder den 
besøgende videre i udstill-
ingen og rækker hånden ud 
mod at den besøgende skal 
følge bevægelsen ned som 
den første. 

Trappen og elevatorkerne 
bytter plads. Mangler 
hierarki, så den besøgende 
ved ikke om det er bedst han 
går op eller ned. 

ZOOM: TRAPPE

Skitser for udformning af 
trappe

Trappeløbet er udregnet og opsnøret ud fra 
vejledning i trappeforelæsning v. prof. Lars Nicolai 
Bock.

2 x stigning (185) + 1 x grund  (259) = 62 cm
En god stigning på en trappe ligger mellem 61 og 63 
cm. 

3711 (h) / 180 (ønsket trappehøjde) = 20
3177 (h) / 20 = 185
4913 / 19 = 259

Udregning af ganglinie:
 4100 - (1200+300) = 2600
 Cirkelbue:
 (r (600+300) x 2 x 3,14) / 4 = 1413
 2400 - (1200+300) = 900
 Ganglinie : 2600 + 1413 + 900 = 4913
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T.v.
Snit over de tre udstillings-
rum med trappen som det 
visuelle element der binder 
de tre etager sammen. 

Den endelige trappeløsning er en kvartsvingstrappe 
der løber omkring en lysbrønd. Lysbrønden spræder 
lys og binder de tre etager visuelt sammen. Trinnene 
er støbt beton ud fra betonkernen der huser elevator. 
Håndlisteog balustre er i bruneret kobber, der giver 
en sanselighed ved at de vil skifte udseende efter 
hvor meget og hvordan mennesker berører det. Den 
buede betongvange læger på betonens premisser 
for at lede den besøgende videre i udstillingen. Den 
besøgende må her selv tage stilling til om han vil 
ovenpå og se den skiftende særudstilling eller om han 
skal gå ned og se videre i den permanente udstilling. 
Trappen og udstillingen har ingen regler men den 
buede vange apellerer til at man tager nedenunder 
først for at få hele historien om den Grafiske Industri. 

ENDELIG VISION FOR TRAPPE
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STAVANGER
https://www.byggogbevar.no/ressurser/byggeskikkveiledere/
stavanger
https://kulturminnesok.no/minne/?quer-
yString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskelad-
den%2Fkulturmiljo%2FK182
www.riksantikvaren.no%2Fcontent%2Fdown-
load%2F17753%2F111826%2Ffile%2FStedsanalyse%2520sta-
vanger.pdf&usg=AOvVaw0t7dvDuBF5FZ7l5m5ys7_J

GRAFISK MUSEUM
http://industrimuseum.no/Hermetikkmuseum
http://norskhermetikkmuseum.no
http://www.museumstavanger.no/uploads/gallery/Samlingsfor-
valtningsplan-2016-2021-uten-vedlegg.pdf
norskgrafiskmuseum.no/events/planlegging-av-nye-udstillinger
http://www.papiermuseum.ch

KONSTRUKTION
https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tre/artikler/lafting
http://www.trefokus.no/resources/filer/fokus-pa-tre/44-Laft-og-
lafting.pdf
https://www.forskningsradet.no/csstorage/vedlegg/treibygg_
standardlaftebygg.pdf
https://snl.no/laft

http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvis-
ninger/14-ANVISN_Kaseinfarve.pdf

KILDER. / 

Gamle Trehus, Tore Drange, Hans Olaf Aanensen, 
Jon Brænne, 2003

Atmospheres, Peter Zumthor, 2003

Thinking Architecture, Peter Zumthor, 2003

Eyes of the Skin, Juhani Pallasmaa, 2012

Stedssans, Dan Ringgard, 2012

Mellom himmel og jord, Christian Norberg-Schulz, 
1992

A+U 541, Gion A. Caminada, 2015

Om at opleve arkitektur, Steen Eiler Rasmussen, 
2012

BØGER
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Norsk Hermetikkmuseum, Stavanger

Byggesagsarkivet, Stavanger Kommune

STUDIETUR

Kolumba Museum | Peter Zumthor
Köln, Tyskland

Musée Unterlinden Extension | Herzog & de Meuron
Colmar, Frankrig

Foundation Beyeler | Renzo Piano 
Basel, Schweitz

Kunstmuseum Basel | Christ & Gantenbein 
Basel, Schweits

Basel Papiermühle
Basel, Schweitz

Shelter for Roman Ruins | Peter Zumthor
Chur, Schweitz

Saint Benedict Chapel | Peter Zumthor
Sumvitg, Schweitz

Vrin, Schweitz

Stiva Da Morts | Gion A. Caminada
Vrin, Schweitz

Kunsthaus Bregenz | Peter Zumthor
Bregenz, Østrig

BESØGTE STEDER

7. SEMESTER . / Efterår 2014

Studio 2C, Tectonic Culture
Projekt: Inhabiting Toveshøj - nye enfamiliehuse i 
Gellerup 
Vejleder: Karl Christiansen

ORLOV . / Forår 2015

Grundforløb møbelsnedker ved Syddansk 
Erhvervsskole.
Projekt: En opbevaringsskænk i ask

8. SEMESTER . / Efterår 2015

Praktik hos Baks Arkitekter
Projekter: Enfamiliehuse og detaljeprojektering af 
interiørprojekter (trapper, køkkener, bade)

ORLOV . / Forår 2017

Studentermedhjælper hos Baks Arkitekter

9. SEMESTER . / Efterår 2017

Studio 2C,  Building Culture and Tectonics
Projekt: The Duke’s Backyard
Nye boliger i baggårdsmiljø i Haderslev
Vejleder: Lars Nicolai Bock, Jan Fugl, Ruben og Lars 
Faber 

CV. / 


