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2 forslag til Kristiansand Idrettsråd Årsmøte 25.3.14 
fra Kristiansand Fekteklubb 

 
FORSLAG 1:  
 
Idrettsrådet kartlegger interesse fra byens idrettsklubber for bruk av gymsalen i 
Ekserserhuset til idrettsaktiviteter. 
 
Alternativt,  
Ekserserhuset er del av kulturarven til byens idrettsmiljø.  I lys av brukspotensialet for 
byens idrettsklubber, skal Idrettsrådet arbeide for at bruk av Ekserserhusets gymsal 
(inkl. garderober, toalett m.v. i tilliggende bygg) snarest overføres/ tilbakeføres 
idrettsmiljøet.  Idrettsrådet skal støtte relevante idrettsklubber i arbeidet med å utvikle 
Ekserserhuset til en god arena for daglig fysisk aktivitet og idrett i Kvadraturen. 
 
A.   BAKGRUNN 
 
Ekserserhuset ble oppført i ca. 1808 som militær gymnastikk- og fektesal for tilliggende 
underoffiserskole.  Den historiske gym- og fektesalen i 1. etg. er på ca. 360m2. 
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I dag brukes gjerne navnene ”Ekserserhuset” og ”X-huset” løst om følgende bygningsmasse på 
hjørnet Tordenskjoldsgate/ Holbergsgate der 9 kunstnere leier verksted/ atelier: 

1. Ekserserhuset, Tordenskjoldsgt. 64 - opprinnelig gymsal (360m2) og kontor i 1.etg, nå 
prosjektrom samt 1 (2?) verksted.  2.etg var oppr. sovesal/ kontorer, men nå avstengt (?) 

2. Underoffiserskolen, hjørnet av Tordenskjoldsgt. 64/ Holbergsgt. – tidl. garderober for 
gymsalen og undervisningsrom for ADH, nå 6 (5?) verksteder 

3. ”Tyskerbrakka” – skur i gårdsrommet, nå lager?  
4. Holbergsgt. 66 – nå 2 atelier i 1. etg, og kommunal gjestekunstnerleilighet i 2. etg. (ca. 

80m2) 

Se tegninger i vedlegg 1, og info på kommunens webside, som opplyser at de 9 verkstedene i ”X-
huset og Holbergsgt. 66” har en størrelsepå ca. 25-50 m2.1 

B.   BRUKSENDRING FRA FYSISK AKTIVITET TIL KUNSTFORMÅL: 

Historikk fra 2012 rapport2: 

”I rapporten ”Konsept Ekserserhuset kunstnerverksteder” av 22.11.2001 poengteres 
det at det er en ”kunstpolitisk utfordring å tilby innbyggerne (i Kristiansand) 
kunstopplevelser av høy kvalitet og skape gode forhold for kunsten. Tilrettelegging vil 
øke kunstproduksjonen og skape et mer levende og aktivt kunstmiljø i byen. 
Ekserserhuset, underoffiserskolen og tyskerbrakken inkl. gårdsrommet egner seg til 
atelier og verksteder for kunstnere. 

Kommuneutvalget gjorde i 05.02.02, sak 07/02, vedtak om at – under forutsetning av 
nødvendig finansiering – skal Tordenskjoldsgate 64 benyttes til kunstnerverksteder i 
samsvar med det formål kulturdirektøren har beskrevet i brev av 22.11.01. 

Kunstnerverkstedet Ekserserhuset, Tordenskjoldsgate 64, blir opprettet av 
Kristiansand kommune for en prøveperiode fra 01.01. 2003 til 31.12. 2006. … 

Gymsalen som Prosjektrom foreslås å prøves ut av kunstnere til forskjellige 
aktiviteter, formål og bruksmåter over en viss periode.  …Ordningen ble permanent i 
2007. …” 

Gymsalen har dermed siden 2003 vært brukt som ”prosjektrom til kunstneriske formål, herunder 
visuell kunst, performance, cross-over, film og lignende”.  Utleiepriser fra 01.01.20133: 

Pr. dag kr  410,- 
Pr. uke kr 1230,- 
For 1 mnd. kr 3280,- 
For 2 mnd. kr 4620,- 
For 3 mnd. kr 5950,- 

C. FEKTEKLUBBENS SØKNAD OM BRUK AV EKSERSERHUSETS GYMSAL 
 
Høsten 2013 søkte Kristiansand Fekteklubb om bruk av gymsalen til fektesal og 
kompetansesenter.  Etter negativ innstilling fra kulturdirektøren, vedtok kulturstyret følgende 
avslagsvedtak: 
 

                                       
1 http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Kultursektoren/Hoyreside-forside-
2 Agder Kunstsenter, 2012, ”Rapport om verksteder X – huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune”, 
http://www.agderkunst.no/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-om-Verksteder-X-huset-og-
prosjektrommet-2012.pdf 
3 http://www.agderkunst.no/atelierer/prosjektrommet-x-huset/ 
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KULTURSTYRET 30.10.2013, SAK 59/13: “BRUK AV PROSJEKTROMMET PÅ X-HUSET” 

“Vedtak: 

1. Søknadene om bruk av Ekserserhuset avslås. Den omsøkte bruken er ikke innenfor vedtatte 
retningslinjer. (3/6) 

2. Kulturstyret ser med velvilje på den aktiviteten som fekteklubben ønsker å drive. Det 
anbefales derfor at man tar kontakt med KNAS for å sjekke muligheten for leie av tomme 
lokaler KNAS har f.eks i Marvika. (Enst.)” 4 

 
D. HVORFOR EKSERSERHUSET ØNSKES TILBAKEFØRT IDRETTEN: 
 
1. Mange av byens idrettsklubber får ikke nok halltid til sine grupper og aktiviteter, noe som går 

utover kvalitet og muligheter i treningstilbudet.  Gymsalen i Ekserserhuset på 360m2 er stor 
og lys, luftig og med flott takhøyde.  Den har karakter og ”sjel”, samt en sentral beliggenhet i 
Kvadraturen og gode transportforbindelser.  Gymsalen har et stort potensiale som et 
usedvanlig attraktivt treningslokale for mange av byens idretter. 
 

2. Dagens benyttelse av Ekserserhusets gymsal til prosjektrom gir generelt et lavt daglig 
”aktivitetsnivå” og brukerantall.  
 
”Prosjektrommet har vært utleid i 15 uker i 2010.  Lokalet er også brukt i perioder til arbeid 
med egne verk av leietakere i X-huset”.5  (Med ”leietakere i X-huset” menes de 9 som leier 
verksted/ atelier i Ekserserhuset/Underoffiserskolen og Holbergsgt. 66.)  
 
Iflg rapport fra 2012, var det i årene 2010 og 2011 til sammen 18 leietagere av gymsalen/ 
prosjektrommet, dvs 9 stk pr år.  De fleste benyttet gymsalen til utstillinger, men også til en 
kulturkveld for Liberiansk organisasjon og et lanseringsarrangement for bladet ”Faktor-X”.6 
 
I 2013 fikk 2 kunstnere leie gymsalen i 3 måneder hver, til bruk som arbeidsrom.  Såvidt vites 
ble det ikke holdt utstillinger i gymsalen etter de respektive arbeidsperiodene.  Slike prosjekt-/ 
arbeidsaktiviteter trenger ikke en ”krembeliggenhet” i Kvadraturen, men kunne med fordel 
legges til ”tomme lokaler KNAS har f.eks. i Marvika”, ref. kulturstyrets vedtak 59/13.  I stedet 
burde idrettsaktiviteter (særlig for barn og unge), f.eks. fekting, turn, basistrening/ Barnas 
Idrettsskole, volleyball m.m. kunne få bruke og utvikle gymsalen til et trivelig og sentralt 
treningslokale med gode bussforbindelser, i motsetning til lokaler i Marvika.   
 

3. Ekserserhuset er del av kulturarven til byens idrettsmiljø, og byens idrettsklubber har en 
naturlig tilhørighet og eierskap i den historiske gymsalen.  Tilbakeføring av Ekserserhuset til 
idretten vil være med på å gi barn og unge et unikt, inspirerende og historisk treningslokale. 
 

4. Tilbakeføring av Ekserserhuset til opprinnelig, lokalhistorisk bruk samsvarer med Kristiansands 
kulturstrategi 2013-2023 7: 
 
 

 

                                       
4 Fekteklubbens søknad, kulturdirektørens innstilling og andre sakspapirer finnes her: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15001081 
5 Årsmelding 2010 Agder Kunstnersenter, http://www.agderkunst.no/wp-
content/uploads/2011/12/Årsmelding-liten.pdf, s. 14. 
6 Agder Kunstsenter, 2012, ”Rapport om verksteder X – huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune”, 
http://www.agderkunst.no/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-om-Verksteder-X-huset-og-
prosjektrommet-2012.pdf 
7 http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Kultursektoren/Kulturnytt/I-mal-med-
Kulturstrategi-for-2013-2023/ 
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FOKUSOMRÅDER TILTAK/ INITIATIV 
 
Arenautvikling i Kvadraturen 

 
Synliggjøring av kulturarven 
 
Kvadraturen – det viktigste 
kulturminnet 
 
Arrangementer 

 
• Ekserserhuset utvikles til arena for daglig fysisk aktivitet og 

idrett i Kvadraturen 
• Lokalidrettens kulturarv synliggjøres og videreføres 
• Høyt daglig aktivitetsnivå 
• Synergier med andre aktiviteter, arrangement og 

møtesteder for barn og ungdom i Kvadraturen, ref. også 
utviklingsplaner/ønsker for Kvartal 5 
 

 
Kompetansesentre 

 
Kultur og næring 
 

 
Talentutvikling 

 
Bruk av Ekserserhuset til/ ifm: 
 
• styrking og nyetablering av kompetansesentre for relevante 

idretter, f.eks. nasjonalt kompetansesenter i sabelfekting 
(olympisk idrettsgren der byens fekteklubb foreløpig er 
”landsledende”) 

• utvikling av lokal og regional trenerekspertise for relevante 
idretter 

• forskningsprosjekter innen idrett/ folkehelse, idrett/ næring 
m.v 

• talentuviklingsprosjekter i samarbeid med UiA, KIA, andre 
 

 
Internasjonal orientering 

 
Internasjonale Kristiansand 

 
Bruk av Ekserserhuset til/ ifm: 

 
• utvekslinger med internasjonale idrettsmiljø f.eks. de i 

Kristiansands vennskapsbyer 
• utvikling av internasjonalt idrettsfaglig nettverk  
• innhenting av viktig kompetanse og ekspertise fra 

internasjonale idrettsmiljø til Kristiansand 
 

 
Så lenge idrett klassifiseres som del av kulturfeltet, dvs idrett defineres til en kulturkategori på 
linje med kunst, musikk, film osv, savner vi et aktivt engasjement og konkrete initiativ fra 
Kulturdirektørens stab ift idrettens deltagelse i byens innsats-/fokusområder for kultur.  På samme 
måte som Kulturdirektørens stab gjør innsats med kunstprosjekter/ tiltak 8 , ønsker vi at 
Kulturdirektørens stab kunne jobbe aktivt for å få til prosjekter og støtteordninger der idretten 
kan være i fokus, eller i det minste delta.  Her burde være et stort potensiale for samlende 
”fyrtårnsprosjekter”, f.eks. samarbeidprosjekter og internasjonale prosjekter, slik det finnes for 
andre kulturkategorier.  Et første skritt kan være at Kulturdirektøren støtter tilbakeføring av 
Ekserserhuset til byens idrettsmiljø. 
 
 
FORSLAG 2:  
 
Idrettsrådet skal arbeide for å få etablert kommunale støtteordninger for kompetanseutvikling 
innen idrettsfeltet (trenere, dommere, arrangør, folkehelse, integrering/ inkludering m.m.), 
herunder gjennom internasjonale utvekslinger. Fokus i kommunale idrettspolitiske 
diskusjoner er nesten alltid på anlegg, og man taper av syne kompetanse- og 
organisasjonsutvikling.   
 
Tidligere inkluderte støtteordning for kulturtiltak en egen kategori som gjaldt utvekslinger med 
vennskapsbyer.  Denne ble fjernet for over 5 år siden, og det virker ikke som det finnes 

                                       
8 F.eks. “Artist in Residence” ordning med gratis gjestekunstnerleilighet, “CreArt”-prosjektet der 
kommunen må “matche”  beløpet av EU-støtte, kulturstyrets ekstrabevilgning i okt. 2013 til 
studiereise for forskjellige kulturarbeidere. 
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kommunale støtteordning for innhenting av idrettsekspertise som ikke finnes lokalt eller regionalt, 
og i noen tilfeller heller ikke nasjonalt.  
 
På samme måte som innen kunstaktiviteter9, bør kommunen ha ordninger for å støtte innflyt og 
innhenting av viktig/ nødvendig idrettsekspertise og idrettsfaglige ressurspersoner til byen, for på 
denne måten å støtte kvalitetsheving og mangfold i lokalidretten, og et variert idrettstilbud i 
regionen. 
 
 
  

                                       
9 Se note 8. 
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VEDLEGG 1 – UTDRAG FRA BYGGESAKSMAPPE 
NB EGNE PÅTEGNINGER/ PILER PÅ ”ANBUDSTEGNING 8/3 1993”  
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1. etg – opprinnelig gymsal og kontorer,  
nå 1-2 verksteder og 360m2 prosjektrom 
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”UNDEROFFISERSKOLEN”, ADHs ombyggingsforslag fra 1993 – 
undervisningsrom og garderober i 1. etg.   

 
NB vi har ikke funnet tegninger som viser hvordan Underoffiserskolen er inndelt/ 

innredet for nåværende bruk (5-6 kunstnerverksteder) 

 


