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Kunstnernes barndomshjem

Kulturelle “tyngdepunkter”
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Vi foreslår to hovedgrep for situasjonsplanen:

- En helhetlig plan som omfatter både 
Andorsengården og den tilstøtende eiendommen 
Tidemandsgården. 

Begge bygningene er i kommunalt eie og i bruk til 
kultur- og forsamlingsformål. Tidemandsgården 
rommer i dag seniorsenter. Det bør være grunnlag for 
å kunne etablere felles aktiviteter i de to anleggene, 
og en mulighet for på sikt å utvikle et samlet 
anlegg for kulturformål  - som gjerne også omfatter 
seniorsenteret.

- Etablering av et vannspeil som gjenforteller den 
opprinnelige elvefronten. 

Ved å omdisponere et førtitalls eksisterende 
parkeringsplasser langs Bryggegata til et vannspeil, 
etableres en «gjenfortelling» av den opprinnelige 
situasjonen med Andorsengårdens umiddelbare 
tilknytning til elva – og dermed fortellingen om elvas 

historiske betydning for byens økonomi. 

Vannspeilet vil gi en distanse til trafikken i Bryggegata, 
og skape en avgrensning av – og rolig ramme rundt  
- Andorsengården og hageanlegget, og dermed 
tydeliggjøre museumsanlegget som et definert byrom 
med særegne kvaliteter i forhold til byveven. 

Besøkende til museet vil ankomme fra Store Elvegate og 
Bryggegata. Museet bør henvende seg likeverdig til de to 
adkomstene.

Vannspeilet
Vannspeilet foreslås i bredden av begge de to 
eiendommene Andorsengården og Tidemandsgården. 
Foran Andorsengården skal vannspeilet gi assosiasjon 
til den opprinnelige elvefronten, og gis derfor et 
rolig, ubrutt forløp. Foran Tidemandsgården formes 
vannspeilet som et stilisert «skjærgårdslandskap» med 
oppstikkende, mykt avrundede partier i betong, som vi 
tenker supplert med sprutende «vannsøyler» som innbyr 
til vannlek og integrerer vannspeilet i det foreslåtte 
lekeskulpturområdet foran Tidemandsgården. 

SITUASJON

Vannspeilet avgrenses mot Bryggegata med fortau og 
kantbrystning. Den tidligere elvefronten markeres 
med et fast belegg som inngår i en gangpassasje langs 
vannspeilet.Vannspeilet gis en maksimal dybde på 30 
cm. For bruk av området til for eksempel konserter i 
forbindelse med Skalldyrfestivalen, kan vannspeilet 
tømmes for vann.

Adkomster
Adkomst fra Bryggegata skjer via en «gangbro» som 
krysser vannspeilet, forbundet til motsatt side av gata 
med ny fotgjengerovergang. Adkomsten leder inn i 
hageanlegget og videre til inngangen fra portrommet. 
Adkomst fra Store Elvegate er via eksisterende 
butikkfront i økonomibygget. 
Portrommet beholdes åpent som en offentlig passasje fra 
Store Elvegate til hagen og Bryggegata. 

Varelevering kan etableres fra smoiet mellom 
Andorsengården og Store Elvegate 11/Torjusheigata 2A. 

Hageanlegget
Den eksisterende renessansehagen beholdes, likedan det 

åpne plenarealet som strekker seg fra Store Elvegate 
til Bryggegata vest på tomta. Eksisterende samling 
av faste skulpturer suppleres og hagen benyttes for 
skiftende utstillinger av skulpturer og installasjoner. 
Foran pakkhuset opparbeides hagen som 
uteserveringsområde for museets kafé og som 
utendørs aktvitetsområde knyttet til skiftende 
aktviteter i museet. Hele parken tenkes å kunne inngå 
i museets aktiviteter.

Vi foreslår at hagen foran Tidemandsgården 
opparbeides med lekeskulpturer utformet av 
kunstnere, som et område der barn og brukerne av 
seniorsenteret kan møtes. 

Videre foreslår vi at Tidemandsgården «bakhage» mot 
Amaldus Nielsens plass inngår i anleggets uteområde.
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1:500 SITUASJONSPLAN

Et helhetlig anlegg som omfater Andorsengården og 
Tidemandsgården. Vannspeil som “gjenforteller” den gamle 
elvefronten 
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Tilpasning av fredet bygningsmasse til 
publikumsformål byr på noen utfordringer som i 
større eller mindre grad står i konflikt med (en streng 
fortolkning av) fredningsvedtaket:

Tilgjengelighet
Et publikumsbygg skal tilfredsstille krav til 
universell utforming: tilgjengelighet for alle. Det 
innebærer nødvendige inngrep for å tilrettelegge 
for framkommelighet, så vel til bygget som i 
det: både adkomst til anlegget og sirkulasjon i 
publikumsarealene skal – så langt det lar seg gjøre 
– være ikke-ekskluderende overfor mennesker 
med bevegelses- eller orienteringsvansker. 
Tilgjengelighetskravet gjelder naturligvis også 
arbeidsplassene.

Logistikk
Det må gjøres nødvendige tilpasninger for å gi 
tilfredsstillende logistikkforhold for så vel sirkulasjon 
av publikum som varetransport inn og ut og mellom 
etasjeplanene.

Sikkerhet
Det må utføres nødvendige tilpasninger for å sikre 
verdiene i bygning og gjenstander, det omfatter så vel 
brann som skade og tyveri. 

Teknikk
Innpassing av tekniske anlegg og føringsveier medfører 
inngrep i bygningsmassen.

Disse utfordringene har vært sentrale i arbeidet med 
mulighetsstudien. Mulighetsstudien kan i seg selv 
oppfattes som en test av «smertegrensene» for inngrep 
i den fredede bygningsmassen – innenfor en forståelse 
av hvilke inngrep som er nødvendige for å gi gode 
rammer for et museum, god publikumsflyt og god 
driftsøkonomi. 

UTFORDRINGER
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PORTROM - bro og trapp
Forbindelse mellom økonomibygget og hovedhuset

HOVEDÅRE
Ny trapp og heis fra resepsjonsområde

1.ETG

2.ETG

3.ETG

LOFT

Hovedgrep for å etablere intern forbindelse mellom hovedhuset 
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3.etg Økobygg. 

3.etg Hovedbygg. 

2.etg Økobygg. 

2.etg Hovedbygg.  Nedhengt bæring i stål 

Glass

Nedhengt bru
stål/glassrekkverk

Fagverkskonstruksjon i tre
Glass

Utstilling Utstilling

SNITT PORTROM 
1:50

6750 mm

5850 mm

3550 mm

1850 mm

Nedhengt bæring i stål 

Glass KUNSTSAMLINGEN

1:50 SNITT GJENNOM PORTROMMET
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Hovedbygningen
Hovedbygningen var kjøpmannsfamiliens bolig og 
ramme rundt sosiale sammenkomster for byens 
borgerskap. Dagens situasjon med kunstsamlingen 
i 2. etasje viser at interiøret kan fungere godt som 
ramme rundt utstillingene, der også interiørtablåer 
– som i dagens utstillinger - kan inngå i fortellingen 
om handelsborgerskapets i en liten kystby. Det 
foreslås derfor at den faste utstillingen legges i 
hovedbygningen.

Økonomibygningen
Økonomibygningen har i større grad enn 
hovedbygningen gjennomgått ombygginger 
og endringer av bruk, blant annet med en del 
bygningsmessige inngrep fra nyere tid. Gitt 
sin opprinnelige funksjon, er det naturlig at 
økonomibygningen har en «råere» karakter enn 
hovedbygningen. Det foreslås at museets innganger, 
resepsjon, publikumsgarderobe og kafé legges i 
økonomibygningen – sammen med arealer for 

skiftende utstillinger samt kontorer og personalområder.

Portloftet
forbinder hovedbygningen med økonomibygningen, og 
vi foreslår at det gjøres nødvendige  bygningsmessige 
tilpasninger som etablerer loftet som intern 
hovedforbindelse mellom de to bygningene.

Pakkhuset
Pakkhuset rommer Mandal museums fiskeri- og 
båtmotorutstilling. Utstillingene har kvaliteter som kan 
videreføres, men forutsetter tilrettelegging for universell 
tilgjengelighet. Vi foreslår alternativt at pakkhuset kan 
utnyttes til utadvendte publikumsorienterte arealer i 1. 
etg og magasin i de øvrige etasjene. 

FORDELING AV FUNKSJONER

SERVICE 

Kafè/servering                                               110 m2

Resepsjon                                                         28 m2

Garderobe/foaje til besøkende                      95 m2

Butikk                                                               14 m2

Toaletter for besøkende
  1.etg                                                     12 m2 
 2.etg                                                     13 m2

SUM  NTA                                                     272 m2

ADMINISTRASJON/PERSONALE 

Kontor og møtevirksomhet                          78 m2

Garderobe for ansatte                                    20 m2

Toaletter for ansatte                                         8 m2

Magasin (i pakkhus)                                      86 m2

SUM NTA                                                     192 m2

NETTOAREAL NTA

UTSTILLING/FORMIDLING

PAKKHUS                                                             86 m2

ØKONOMIBYGG (skiftende utstilling)
 2.etg                                                         259 m2 
 3.etg                                                         113 m2 
 Loft                                                          220 m2

HOVEDBYGG (fast utstilling) 
 2.etg                                                         277 m2 
 3.etg                                                         252 m2

 Loft                                                          191 m2 

SUM  NTA                                                        1398 m2 

AREALOPPSETT
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Kravene til god publikumsfl yt, universell 
tilgjengelighet, sikkerhet og til tekniske anlegg og 
føringer forutsetter at det gjøres bygningsmessige 
inngrep som må balanseres mot kulturvernfaglige 
forhold. Lokalisering av inngrepene er gjort 
der vi mener de vil være i minst konfl ikt med 
kulturminnevernet.  

Viktigste grep:
- Internforbindelse mellom hovedbygning og 
økonomibygning, og nye trapper og heiser.

Vi foreslår at portloft et utnyttes til å skape en 
god internforbindelse mellom hovedbygning og 
økonomibygning. I økonomibygget rives eksisterende 
hovedtrapp (fra 1980-tallet) og erstattes av ny 
trapp som svinger motsatt vei for å gi en bedre 
publikumsbevegelse, samt heis (i glass-sjakt) 
som forbinder alle etasjene i økonomibygget, 
inklusive loft et. Trapperommet åpnes opp mot 
publikumsarealene i økonomibygget.
Horisontalbevegelsen mellom de to byggene skjer over 

portromsloft et. Høydeforskjellen på ca 1,7 m mellom 
portromsloft et og 1. etg i hovedbygget ivaretas av en 
trapp som nedfelles i bjelkelaget for portloft et samt heis 
eller løft eplattform som monteres i tilstøtende rom i 
hovedbygning. Løft eplattformen går fra 1. etg til loft . 
Høyden i portloft et utnyttes til å montere en nedhengt 
rampe/bru som forbinder 2. etasje i hovedbygning med 3. 
etasje i økonomibygning – som publikum returnerer over 
etter å ha vandret gjennom utstillingene i hovedbygget.
I portloft et er det et bjelkelag i omtrent 1,7 m høyde 
som ikke synes å ha konstruktiv betydning. Vi foreslår 
å fj erne deler av dette for å gi tilstrekkelig høyde for 
passasje. Videre foreslår vi å understøtte den midtre 
takstolen med to langsgående (overdimensjonerte) 
trefagverk i romhøyde som fastmonteres på husveggene 
på begge sider. «Fagverkene» er glasset inn og skiller ut 
sidepartiene i loft et som utstillings-“montre».

Sammen med portloft ets røff e karakter og dulgte 
belysning, gjør inngrepene portloft et til et spennende 
introduksjonsrom til utstillingene, og vil være en «pause» 
i publikumsvandringen gjennom utstillingene. Vi foreslår 

INNGREP I BYGNINGSMASSEN
at portloft et forblir et kaldt, uisolert rom. Publikums 
oppholdstid i rommet er kortvarig, med hovedandelen av 
besøk i sommerhalvåret.  Mot hovedbygg og økonomibygg 
monteres dører på automatikk, som i åpningstiden i 
sommersesongen kan stå permanent åpne.

Hovedbygningen: 
- Etablering av toaletter i 2. etasje
- Forutsatt at loft et utnyttes til publikumsformål,    
etableres en ny trapp fra 2.etg til loft et, med god bredde 
og stigningsforhold. Trappeløpet foreslås lagt der det i 
dag er et lite kott (lintøylager?) og føres videre opp over 
eksisterende loft strapp (øverste del av denne fj ernes).
- Eventuell innredning av publikumsformål på loft .
- Etablering av nye åpninger i skillevegger for å skape en 
god publikumssirkulasjon.

Økonomibygningen:
- Etablering av publikumstoaletter, resepsjon samt 
anretningskjøkken og oppvaskrom for kaféen.

Medfører riving av veggpartier og oppføring av nye 
skillevegger
- For å oppnå åpenhet og oversikt i 
publikumsarealene og for å gi gode adkomstforhold 
i 1. etasje, foreslås det å rive veggpartier samt å rive 
eksisterende rettløpstrapp (fra 1980-tallet) mellom 
1. og 2. etasje. 
- Etablering av nye åpninger i skillevegger, bl.a. for 
å etablere en internkorridor i kontorarealene.
- Innpassing av garderober og toaletter for 
personale i 3. etasje.

Pakkhuset: 
- Etablering av løft eplatform 
- Eventuelt fj erne dekke over 1. etasje for å gi større 
høyde for nye aktiviteter i etasjen.

SNITT 
1:200
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1 ETG PLAN 
1:200

GARDEROBE

BUTIKK

UTSTILLING/INFO

SJAKT
RESEPSJONARB.ROM

KAFÉ

SERVERING

KJELLER HOVEDBYGNING

INNG.

INNG. STORE ELVEGATE

BRANNTRAPP

UTESERVERING

VERKSTED/MAGASIN/
AKTIVITET 

ALT. LØFTEPLATF. TIL MAGASIN 

KJK./OPPVASK

MULIG 
VARELEVERING

wcwc

WCHC

1:200 PLAN 1.ETG
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Alternativ plassering av trapp og garderobe

Oversikt over inngangen og kafé fra ett punkt.

Eventuell innpassing av toaletter i kjelleren

INNGANG

INNGANG STORE ELVEGATE

WC

HC

WC

HEIS/LØFTEPLATTFORM 

TRAPP OPP 
TIL UTSTILLINGSLOKALE 

HCBK

GARDEROBE

ALT. TRAPPEPLASSERING

EKSISTERENDE TRAPP
- ikke i bruk

PLANLØSNINGER - 1.etg

Evt
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SKIFTENDE UTSTILLINGER

SKIFTENDE UTSTILLINGER

FAST UTSTILLING

PASSASJE/INTRO

INTRO INTRO

ALT. LØFTEPLATF. TIL MAGASIN 

EVT. ÅPENT NED 

2 ETG PLAN 
1:200

1:200 PLAN 2.ETG
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Portloft et som forbindelse mellom økonomibygning og hovedbygning
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3 ETG PLAN 
1:200

KONTOR

KONTOR

MØTE

KOPI

BRANNTRAPP
MAGASIN

GARD. ANSATTE

SKIFTENDE UTSTILLING

BRU

FAST UTSTILLING

GARD. KJK. 

WC WC

WC
WC WC

HC

ALT. LØFTEBRETT TIL MAGASIN 

1:200 PLAN 3.ETG
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TEKN.ROM 

TEKN.ROM 

HEIS 

TEKN.ROM 

SKIFTENDE UTSTILLING/MANDAL BYMUSEUM
/KONSUL BESSESENS GAVE 

BRANNTRAPP

LOFTSPLAN 
1:200

BRANNTRAPP

UTSTILLINNG

FORMIDLINGSROM/UTSTILLING

1:200 PLAN 3.ETG



PUBLIKUMSFLYT



KONTOR

KONTOR

MØTE

KOPI

BRANNTRAPP
MAGASIN

GARD. ANSATTE

SKIFTENDE UTSTILLING

BRU

FAST UTSTILLING

GARD. KJK. 

WC WC

WC
WC WC

HC

ALT. LØFTEBRETT TIL MAGASIN 

BRANNTRAPP

SKIFTENDE UTSTILLINGER

SKIFTENDE UTSTILLINGER

FAST UTSTILLING

PASSASJE/INTRO

INTRO INTRO

ALT. LØFTEBRETT TIL MAGASIN 

BRANNTRAPP
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OPPHENGT BILDE/DETALJ

BILDE UTSTILLING/INFO
bredde: 600-1000mm

WIRE
bredde: var.

INFOTAVLE
bredde: 600mm

ORIGINALBILDE
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Forslag til utstillingselementer



KUNSTSAMLINGEN



KUNSTSAMLINGEN
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Vi foreslår at pakkhusets 1. etasje blir et åpent verksted 
– der publikum kan oppleve kunstnere i arbeid, 
selv delta i arbeidet eller det kan foregå aktiviteter 
arrangert av museet, lag og foreninger – som et 
aktivitetslokale for skiftende hendelser. Om sommeren 
kan dørene åpnes mot hagen og arbeidene trekkes ut 
på plassen utenfor.

Tekniske rom foreslås lagt i loftsetasjen i begge bygg. I 
hovedbygget foreslår vi to tekniske rom, som betjener 
hver sin del av bygget. Tilluft til 1. etasje kan føres i de 
to eksentriske pipeløpene, med sentralt luftavtrekk og 
fralufta samlet i det sentrale pipeløpet. Distribusjon  
til 2.etasje kan skje direkte fra loft. Friskluftinntak kan 
etableres i gavl eller tak; avkast kan skje i eksisterende 
piper over tak. 

Også i økonomibygget foreslås det å benytte pipeløpet 
for til- eller fraluft; vi har i tillegg vist en sjakt for 

PAKKHUSET

TEKNISKE ANLEGG

MILJØ/BÆREKRAFT
ytterligere tekniske føringer. 
Komfortbehovet vil være størst økonomibygningen, 
som rommer arbeidsplasser, kafé og oppholdsarealer 
for publikum. I hovedbygningen skal de 
ventilasjonstekniske anleggene ivareta stabil 
luftfuktighet og romtemperatur tilpasset 
utstillingsobjektene. Bygningens inndeling i rom av 
varierende størrelser legger til rette for at luftfuktighet 
og -temperatur kan justeres ulikt for de enkelte 
rommene, tilpasset utstillingsobjektet.
Alle el-føringer foreslås lagt skjult, horisontale 
føringer i gulv- og taklister.

Det ligger utenfor mulighetsstudiens ramme å 
foreta energiberegninger. Vurdering av miljø/
bærekraftaspektet er derfor av generell art:

Bygninger står for ca 40% av klodens energibruk. 
Produksjon og transport av bygningsmaterialer og 
selve byggeprosessen utgjør en betydelig andel av 
totalregnskapet. Riving innebærer også energibruk 
og miljøbelastning; en eksisterende bygning «binder» 
bygningsmaterialene. Med andre ord: langvarig 
bruk og gjenbruk av bygninger bidrar til å redusere 
energibruk og utslipp av miljøgasser.

En oppgradering av bygningsmassen til nye 
strenge energikrav vil gå ut over bygningens 
kulturminnneverdi, tilleggsisolering kan 
i tillegg medføreuheldige bygningsfysiske 
konsekvenser(«nullpunktet» i eksisterende utmurt 
bindingsverk). Noe redusert varmetap kan oppnås 
ved bedre vinduer og vindusinnsetting, men dette må 
veies opp mot kulturminnefaglige vurderinger. 

Generelt vil det være en større energibruk for 
oppvarming av et museum i et fredet bygningsanlegg 
enn i et nytt bygg; til gjengjeld sannsynligvis lavere 
energikostnader for kjøling. Byggets bruksmønster 
spiller inn i vurderingene: i Andorsengården vil 
publikumsbelastningen vesentligst være sommerstid 
og det er relativt få arbeidsplasser i bygget. 
Bygningsmassen kan sonedeles for ulik energibruk 
tilpasset bruksmønster, årstid og tid på døgnet. I 
hovedbygningen vil det være behov for holde jevn 
temperatur som ikke er for høy.

Den største miljøgevinsten ligger i å kunne 
videreføre og fornye bruken av et kulturminne som 
publikumsbygg («hus treng folk»), og anleggets 
betydning for bygningsmiljøet i Mandal.
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