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”Meningsfull kunst oppstår ikke bare som fri fantasi eller en formmessig abstraksjon; dens åndelige relevans og betydning skyldes 
kunstformens evolusjonære utvikling og dens gjenklang i menneskelig tilværelse og kultur. Hvis kunstarten mister kontakten med 
sine røtter og sin indre logikk, vil den drive fritt omkring uten retningssans og dypere mening. Tapet av kontinuitet og tradisjon er; 
sammen med vår tids overdrevne fokus på det unike og det nye, med til å uthule den dypere meningen i arkitekturen, men det 
resultatet at bygningskunsten ender opp som tom estetisering.” (Pallasmaa) 
 
Jeg velger å se på min rolle som interiørarkitekt i utvidet forstand, der jeg velger å ta for meg 
interiørarkitekturens rolle i byutviklingen. Jeg velger Maskinbygget på Holmen som eksempelstudie der 
mine valg kan ha store konsekvenser for resten av byen, på grunn av byens størrelse og aktuelle debatt. Å 
bruke transformasjon anser jeg som et godt grep, da jeg ser det som den største muligheten til at 
kulturarven på Holmen kan bringes videre inn i stedsutviklingen. Jeg ønsker at Maskinbygget skal være et 
bygg som blir brukt, og ved det bevart. Da oppnår jeg å bevare en del av identiteten til bygget og stedet, 
uten at det blir et ”museum”, hvor tiden har stått stille. Jeg vil anse Maskinbygget som kulturarv og ønsker 
å gjøre folk bevisste på hvordan man kan bruke dette som en aktiv del av stedsutviklingen av Holmen og 
Risør.  

Et enstemmig bystyre vedtok verneplanen for Risør sentrum i 1991. (Asplan Viak, 2000). Risør er 
også på Riksantikvarens NB! liste, som er en liste over kulturmiljøer i Norge som har nasjonal interesse.  Til 
sammen er 586 bygninger omfattet av verneplanen. Risør regnes som en av de beste bevarte trehusbyene i 
Europa, sammen med Røros, og er bevaringsverdig på grunn av et helhetlig sentrum med trehus i 
menneskelig målestokk, stedets kvaliteter og plasseringen i terrenget. (NB! Riksantikvaren). Utenfor 
verneområdet er det ingen direkte bestemmelser knyttet til punktene for verneplanen, men det skal 
harmonere med øvrig bebyggelse. For å kunne vurdere vern i Risør, og Holmens plass i dette vernet, har jeg 
foretatt meg en omfattende stedsanalyse. Denne omfatter stedets fysiske særtrekk, kultur, stedets ånd og 
stedsidentitet. Jeg har hentet informasjon fra flere områder: kilder fra ulike fagområder, fra uhøytidelige 
samtaler med folk i Risør, egne opplevelser og erfaringer og fra fagfolk. Jeg har arbeidet med eksempelstudiet 
i tre forskjellige skalaer. Først har jeg arbeidet med Risør som helhet, så har jeg gått inn i debatten om 
Holmen, og så til sist har jeg undersøkt valget av bygg. Jeg har gjort kulturanalysen for å få en forståelse for 
hvilket miljø Holmen utvikles i, og hvem som skal bruke og leve med konsekvensene av utviklingen. Dette vil 
være viktig for at mitt endelige forslag gagner Risørs innbyggere. Risør kommune arbeider kontinuerlig med 
stedsutvikling, der kommunen nylig har foretatt seg en boligundersøkelse for Risør sentrum. Jeg har bygget 



på kulturanalysen og boligundersøkelsen og fulgt opp med en stedsanalyse av Risør sentrum. Ved hjelp av 
stedsanalysen fikk jeg et klart blikk over hvordan Holmen forholder seg til sentrum, både fysisk og kulturelt.  

Kulturen er noe som endrer seg i takt med tiden, men det vil alltid være et grunnlag og noe som er 
dypt forankret i oss, nemlig stedsidentiteten. Vi speiler oss selv i kulturen vi er en del av, og kulturen speiles 
av oss. Stedsanalysen av sentrum, der jeg viser landskapsrom, siktlinjer med mer, viser hvor nært Holmen er 
knyttet til sentrum fysisk og kulturelt, uten at folk muligens er klar over det. Fra begynnelsen av i debatten 
om Holmen har det vært lite diskusjon rundt Holmens identitet og historie.  I de nye reguleringsplanene 
planlegger utbygger en bebyggelse som de mener er i harmoni med Risørs øvrige bebyggelse. De skriver i 
reguleringsplanen at byggene skal ha høy arkitektonisk verdi som knytter seg til øvrig vernet bebyggelse i form 
av takform, materialvalg og skala. (Holmenarkitektene) Jeg mener at Holmen behandles på feil premisser. 
Holmen er en sentral del av sentrum, men har hatt en annen funksjon enn sentrum, da det har vært byens 
tekniske rom. På Holmen har det alltid vært industri. Jeg stiller meg kritisk til hvordan de nye planene vil 
fremstå på Holmen, og hvordan sentrum vil påvirkes av uttrykket.  

Vil verdien av den vernede bebyggelsen falle når uttrykket blir dyrket som en kulisse? Det er som om 
øya er nesten like glemt som Maskinbygget, selv om den ligger midt i Indre havn og har vært sentrum for 
byens mest opphetede debatt de siste 14 årene. Var vi for opptatt av vern i sentrum at vi glemte helt hva 
utbyggingen ville gjøre der utbyggingen faktisk skulle foregå? 

Vernet av bebyggelsen i sentrum har lagt føringer for forslag til reguleringsplanen for Holmen. Jeg 
ønsker å behandle Holmen som en sted med en egen identitet i forhold til Risør sentrum, selv om de er 
knyttet opp mot hverandre. Reguleringsplanen for Holmen kan jeg gjøre lite endringer på. Jeg er uenig i 
hvordan den er utviklet, men jeg ønsker likevel å bruke den videre i prosjektet, både som en kommentar til 
hvor lite resultatet der har med Holmen å gjøre, men også for at det er viktig og relevant for å synliggjøre 
mine argumenter. Jeg ønsker ikke å løse meg fra realitetene i større grad enn nødvendig, da jeg ønsker at 
prosjektet skal tas som et reelt forslag i Risørs debatt. I Maskinbygget ønsker jeg å ta vare på det jeg mener 
er byggets kvaliteter, og videreføre de inn i en transformasjon. 

Arkitekturforsker Marie Louise Anker debatterer hva vi velger å verne i sin forskningsartikkel ”De 
stygge kulturminner” Når vi snakker om kulturminner tenker vi gjerne på objekter som mange har en 
oppfatning av å være vakre. Mange kulturminner blir kontroversielle når de ikke tilfredsstiller det vi oppfatter 
som vakkert. Verdien i minnesmerkene er vanskelig å måle, fordi de er psykologisk baserte. I et 
samfunnsmessig perspektiv må man gjøre et utvalg. Marie Louise Anker skriver at om kulturminnet er 
oppfattet, så er det også utvalgt. Hvem bestemmer hva som vernes og ikke? Avgjørelsen om hva som har høy 
nok kulturhistorisk verdi, hva som er stygt og pent, hva som er verdt å huske på er et verdigrunnlag som 
varierer over tid. De forfalne kulturminnene som vi omgir oss med til daglig, kan gjerne oppfattes som stygge. 
Muligens representerer de noe som ikke er godt eller verdt å minnes akkurat nå, eller de er noe som vi ikke 
oppfatter som vakkert. Betydningen av kulturminnet, og om disse verdiene er viktige i samfunnet er noe en 
må definere for å ta et valg.  

I den pågående debatten har ikke Holmens historie som verft blitt tatt opp, hverken av utbygger, 
politikere eller vernemyndigheter. Det som folk anser som verdifullt på øya er borte. Ingen har sett verdien 
av den ”nyere” historien til Holmen. Men kulturminner er ikke statiske fenomen. De er ”levende”. De vokser 
og endrer seg. Stedet blir nå behandlet som et blankt lerret, som kun skal forholde seg til øvrig bevaringsverdig 
bebyggelse i Risør sentrum. Kanskje en kan åpne opp folks syn på hva som er verdifullt på øya nå.  

Å transformere et bygg fra en funksjon til en annen er ikke en ny øvelse, men ofte handlet det om 
bygg som åpenbart har kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Maskinbygget har kulturhistoriske 
kvaliteter, men er i dårlig stand og er ikke er et veldig påkostet bygg, sett i forhold til annen 
industriarkitektur. Ved å verne Maskinbygget vil utbyggingen på Holmen få en historisk forankring. 
Maskinbygget vil være med på å gi en sterk stedskarakter når alt annet av historie blir fjernet. Det vil være 
en verdi både for beboere på Holmen, men også for samfunnet i Risør, da det vil gi et mer nyansert og 
autentisk bilde av historien. Risør sentrum vil bli direkte påvirket av endringer som skjer på Holmen, på 
grunn av stedets beliggenhet. Bygget skal stå som et eksempel på hvordan man kan behandle neglisjerte 
bygninger knyttet til Risørs historie, og gjøre de om til ressurser i samfunnet. 
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”Et neglisjert minne”  handler om hva vi velger å beva-
re av vår arkitekturhistorie og hvordan vi gjennom 
dette valget redigerer vår forståelse av fortiden. 

Hvordan forstår vi byen og hvordan forstår vi oss 
selv i relasjon til omgivelsene, om vi ikke har noen 
fortid å forholde oss til? 

Prosjektet undersøker hvordan man gjennom vern 
ikke setter punktum for historien, men heller for-
binder fortid med fremtid. Jeg har valgt et neglisjert 
industribygg i en ellers strengt vernet trehusbebyg-
gelse som eksempelstudie. Jeg betrakter dette som et 
kulturminne, og har utforsket hvordan dette bygget 
kan brukes videre. 

Prosjektet er en kommentar til debatten om vern fra 
et interiørfaglig perspektiv, og med det ønsker jeg å 
bidra til et mer helhetlig bilde av koblingen mellom 
vern, interiørarkitektur og byutvikling. Arkitekturen 
er våre fysiske rammer. Interiørarkitekturen støtter 
arkitekturen i forming av rom, overflater, farger og 
gjenstander som legger til rette for menneskelig ak-
tivitet. Historien om liv vises i rommets overflater og 
gjenstander. Sammen med arkitekturen skaper in-
teriøret en atmosføre som forteller noe om fortid og 
nåtid. Interiørarkitektur handler om mer enn stedets 
fysiske fermtonisk, men også om stedets mening. Det 
handler om kultur, relasjoner mellom mennesker, og 
aktivitet. Interiørarkitekten kan bidra som en brik-
ke i den urbane detaljeringen, som en ressurs med 

kunnskap om detaljer, atmosfære, rom, materialer og 
farger. Jeg vil bidra til et bredere bilde av et urbant 
rom, både for det sosiale og det private liv. Vi trenger 
i mye større grad aktører som er overgripende mot 
tilstøtende fag, for ikke å få fragmenterte og usam-
menhengende omgivelser. 

Et lite sentrum vil være sårbar for endringer. Om 
noe legges til eller trekkes fra av program (her refe-
rert til butikker, offentlige funksjoner, kultur mm) i 
sentrum, vil det ikke kun gå ut over aktiviteten i seg 
selv, men også påvirke andre program. Programme-
ne i byen og omgivelsene er brikker som er avhengi-
ge av hverandre, uterom som innerom. 



Bygg som tidligere har vært nær rivning, blir plutse-
lig fremhevet som kulturskatter i neste omgang. Hva 
vi anser som verdifullt, forteller noe om kulturen vår 
i dag. Utbygginger skjer med fokus på økonomisk 
verdi. I den prosessen kan man oppleve å overse 
mange viktige kvaliteter. Det fins ikke et sted uten 
fortid. Jeg ønsker å bidra med å sikre verdiene i sam-
funnet vårt for nåtidige og fremtidige generasjoner, 
uavhengig av hva som vi anser som verdt å bevare 
akkurat nå. 

Det neglisjerte industribygget befinner seg i sentrum 
av Risør, en potensiell verdensarv by, og i en utvik-
ling der politikere, kulturminnevernere, utbygger 
og arkitekter har valgt å overse historien til stedet. 
Holmen er et gammelt verft-område, som ligger 
utenfor den strenge vernesonen i Risør, som nå er 
regulert til boliger uten boplikt. De siste 14 årene har 
det foregått en heftig debatt om utbyggingen på øya. 
Forkjempere tenker at utbyggingen vil skape vekst 
og utvikling i byen, motstandere frykter en mørk 
hytteby forbeholdt de rikeste turistene fra Oslo. Alle 
involverte aktører i prosjekteringen av Holmen har 
behandlet øya som om det ikke har noe historie, som 
et blankt ark. Riksantikvaren har vært inne i proses-
sen og lagt føringer for at det arkitektoniske uttrykket 
skal harmonere med øvrig bebyggelse i Risør, men 
har ellers vært svært forsiktig med å blande seg inn, 
på grensen til det unnfallende. Hvilke konsekvenser 
har det for historien og minnene på Holmen? Hvil-
ken påvirkning har verneplaner på omkringliggende 
bebyggelse? Jeg har gått inn i debatten med fokus på 
Maskinbygget, det eneste gjenværende bygget fra da 
det var aktiv verftsdrift på Holmen. I planene som 
ligger for Holmen nå, skal bygget rives, men jeg har 
valgt å kombinere de nye planene for Holmen med 
bevaring av Maskinbygget, det det påvirker den øvri-
ge planen i minst mulig grad. 

Når man bytter program i et bygg oppstår det en del 
utfordringer. Begreper som stedsidentitet og atmos-
fære er sentrale, og det er viktig at bygget får et nytt 
program som ikke forandrer identiteten til bygget 
for mye. Mennesker assosierer og leser arkitektur 

Øverst: Holmen i 1971
Midten: Risør og Holmen 
Over: Holmenarkitektenes forslag til utbyggingen. Her 
er den nye “bystranden”. 
Til høyre: Eksisterende plan Maskinbygget 
Nederst: Eksisterende snitt Maskinbygget

Stedsanalyse i ni bilder:  
Vannrett: Skin, meat, bone
Loddrett: Landscape, still life, 
portrait. Viser hvordan bygget 
forholder seg til omgivelsene, 
konstruksjon, rom og detaljer.
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forskjellig. Jeg har valgt å presentere bygget som et 
”tomt” bygg, for å legge til rette for at folk kan bru-
ke bygget til sine egne aktiviteter, som for eksempel 
utstilling, festival eller selskap. Det er nødvendig at 
det nye programmet ikke overdøver identiteten til 
bygget, så jeg ønsker å implementere det nye på en 
varsom og ydmyk måte. 

Eksisterende areal:
Maskinbygg: 400m2

Tilskudd:
Foaje og mingleområde
Toaletter
Lager
Kjøkken 
Kontor/møterom
Backstage

Jeg har tatt utgangspunkt i teglveggens behov for å 
ha et beskyttende lag utenpå seg når jeg har utviklet 
konseptet. Jeg har arbeidet med vandring mellom 
ulike historiske lag, der det kontemporære infiltrerer 
det historiske. 

For å ikke miste byggets karakter og identitet har jeg 
gjort studiemodeller av de arkitektoniske elemen-
tene og hvor mye jeg kan skjære bort uten at gjen-
kjenneligheten blir borte. I dragerne og i vinduene 
mener jeg at byggets arkitektoniske kvaliteter ligger.  
Repetisjonen av elementene, som sammen danner 
et horisontalt strekk, blir viktig å beholde. Mye av 
identiteten ligger også i teglen, men mer i det for-
gjengelige uttrykket, i slitasjen, enn i det faktiske 
materialet. Hvordan materialene er slitt, forteller 
noe om historien og tiden som har gått. Dette vil 
jeg beholde. Materialiteten vil være en refleksjon av 
byggets historie. Jeg ønsker at materialene jeg tilfører 
skal kunne leses som noe annet enn Maskinbygget, 
men jeg ønsker en tekstur i materialene som er taktil 
og grov. Dette for å harmonere og ikke skape for stor 
kontrast med den eksisterende materialiteten. Jeg 
ønsker at det nye jeg tilfører skal gi en varsom, men 
dynamisk overgang. 

Jeg har valgt å gjøre vinduene i øst til gjennomgan-
ger for å åpne opp for en vandring direkte ut til et 
mingleområde mot sjøen. I fasaden mot vest ønsker 
jeg å beholde vinduene slik de er, men velger å fjerne 
de ”nye” lagerdørene og kun beholde åpningene.
 Jeg har arbeidet med at de nye volumene og 
bygningselementene ikke skal ta for mye oppmerk-
somhet hverken mot byen eller innseilingen til Risør. 
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Situasjon: Galleri

Situasjon: konsert

Situasjon: selskap

Oppriss: vestfasade
Materialer: eksisterende og tilførte



37 m²
Backstage

34 m²
Lager

13 m²
Kontor/møterom 15 m²
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Garderobe

Bar
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WC HCWC

HCWCWC

34
99

0

11856

59
18

6

18
00

0

Snitt sør

Snitt vest

De nye volumene legger jeg rundt bygget, primært 
mot nord. 
 Dette forlenger det horisontale strekket i 
bygget, og tar ikke mye oppmerksomhet hverken mot 
byen eller innseilingen til Risør. Bygget vil nå bestå 
av tre volum; det eksisterende Maskinbygget, et bygg 
for bifunksjoner som toaletter, kjøkken og backstage, 
samt et volum med foaje og mingleområde. Langs 
bygget både mot vest og øst vil bygget få nye historis-
ke ”lag”, som strekker seg langs hele bygget. Maskin-
bygget vil få en ny værhud, som dekker bygget der 
det blir eksponert mot ytre påvirkninger. 
Silhuetten av bygget mot sør vil beholde mye av sin 
eksisterende karakter. Dette gjør at bygget beholder 
mye av sin relasjon til landskapet. 

Prosjektet er mitt bidrag til debatten om Risørs hu-
kommelse. Det vil stå som et vitne om en industri, 
tid og sted, som for alltid vil gå tapt i byrommet om 
Maskinbygget blir revet. Ved å bevare det gjennom 
transformasjon, vil det være en ressurs for Holmen 
og for Risør, et identitetsbærende element i en ellers 
flat og gjennomskuelig utbygging. Prosjektet ville 
kunne skape liv på Holmen, som igjen kan generere 
aktivitet i sentrum av Risør. De lokale i Risør hadde 
fått bruke og ta eierskap over en øy som ellers ikke 
har vært eller ville være tilgjengelig. Bildet av Risør 
ville ikke blitt redusert til kun ”pene hvite fasader”. 
I masterforløpet har jeg fått erfare hvor utfordrende 
og sammensatt det er å arbeide med vern. Det er all-
tid flere måter å se et verneobjekt. Det er ikke alltid 
lett å definere hva som er kvalitetene ved steder og 
bygg ved første øyekast, og det er vanskelig å forutsi 
konsekvensene. Det er aldri lett å snu prosesser når 
de først er i gang, særlig ikke når den er av en slik 
karakter som Holmenprosessen. Viktigheten av å ha 
en nyansert og gjennomarbeidet plan for hvordan en 
skal bruke kulturminner aktivt i byutviklingen, blir 
tydelig i en slik prosess. Dette er en brikke i en større 
problematikk i samspillet mellom interiør, eksteriør, 
byrom, vern og identitet.
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Teknisk tegning:  Plan ny 
situasjon
Modellbilder: tekstil, skillevegg 
og ny fasade. 


