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Ekserserhuset i Trondheim – et steinkast fra Nidarosdomen 

 

 
Ekserserhuset i gamlebyen i Fredrikstad 
 

 
Ekserserhuset i Bergen – plassert i en rubbhall på Askøy  



Innledning 
Ekserserhuset ble i 2001 revet og satt på lager på Askøy. Det var et uttrykt politiske mål å få huset 
gjenoppbygget i det samme området det ble revet – altså i nærheten av Jonsvollskvarteret.  
 
Det har vært flere innspill til plassering av huset der kommunalpolitiske myndigheter har vært 
involvert og gitt sine vurderinger:  
 

- 2001-2004:  Koengen.  
- 2003-2006:  Opprinnelig plassering i Jonsvollskvartalet. 
- 2007-2011:  Lisbeth Iversens innspill, bak Sentralbadet. 
- 2011- :   BIT-teater med 2/3 dels bruk av ekserserhuset. 

 
Sent 2011 ble 2/3- dels-bruken av ekserserhuset modifisert gjennom at BIT-teatergarasjen kunne 
sette opp deler av ekserserhuset på tomten bak Sentralbadet, kombinert med et nybygg i østre del, 
mot Komediebakken. Dette forslaget er forlatt og BIT ønsker nå hele tomten til teater - uten 
ekserserhus.  
 
Det er skrevet brev til Fylkeskonservator den 7. oktober 2012 for å få informasjon om grenser for 
bygningstekniske modifikasjoner ved gjenreising av huset. Brevet er per i dag ikke besvart. I dette 
dokumentet er det tatt høyde for at huset kan isoleres og at det kan bygges en kjelleretasje under 
selve huset. Isolering vil øke bruksmulighetene og er i samsvar med bygningstekniske modifikasjoner 
som er gjennomført på ekserserhusene i Trondheim og Fredrikstad. 
 
For at kommunen og andre beslutningstakere skal få innspill til innhold og plassering av 
ekserserhuset inviterte Sydnes og Nøstet velforening gjennom sitt infoblad våren 2012 til idédugnad 
om husets bruk og plassering. Se vedlegg. 
 
Dette dokumentet er resultat av disse innspillene og er ført i pennen av John-Erik Ågotnes og Hans 
Petter Svege. 

Plassering av ekserserhuset 
I de fleste innspill som er mottatt ønskes ekserserhuset reist nær eller på Engen. Nærhet til Engen 
begrunnes ut fra et kultur- og historisk perspektiv. 
 

- Kulturperspektivet viser til at eksersehuset har blitt brukt til mange og store 
kulturarrangement, samt at plassering på eller nær Engen vil gi en beliggenhet nær Det 
gamle teateret og det nye teateret (DNS).  

- Det historiske argument viser til at ekserserhuset opprinnelig plassering var bestemt av at 
Engen (allerede fra 1600-tallet) ble brukt som mønstring- og ekserserplass. 

 
Huset hører altså til i bydelen. Per i dag er det bare tomten bak Sentralbadet som kan gi en riktig 
kultur- og historisk plassering av ekserserhuset. 

Bruk av ekserserhuset 
Det finnes fire andre ekserserhus i Norge. Før det gås gjennom innkomne forslag til plassering og 
bruk av et ekserserhus i Bergen kan det være av interesse å se hva Trondheim og Fredrikstad har fått 
ut av sine hus. 
 
Ekserserhuset i Trondheim 
Ekserserhuset i Trondheim ligger i Munkegata bare et steinkast fra Nidarosdomen. Huset ble bygget i 
1805-06 av general og arkitekt Nicolai W. Gedde. Huset inneholdt en sal på 350 kvadratmeter. I dag 
er huset utleiet til Kirkens bymisjon og Natteravnene i Trondheim.  
 



Den 350 kvadratmeter eksersersalen er delt i tre. En midtseksjon med åpent kontorlandskap på 

begge sider av midtseksjonen. Midtseksjonen er på to etasjer der møte- og fellesrom er i første 

etasje og enkeltkontorer i andre. For å bevare mest mulig av det opprinnelige åpne rommet huset 

besto av, er det benyttet mye glass, bl a til skillevegger. Huset var ferdig rehabilitert med midtseksjon 

høsten 2009 og Kirkens bymisjon og Natteravnene er de første som har tatt huset i bruk etter at 

lokalet ble oppusset. Glassbruken har ført til noen utfordringer med gjenklang/støy i 

kontorfellesskapet og det arbeides med å få dette dempet med bruk av støydempende matter på 

veggene. 

 

Åpent kontorlandskap med den to 
etasjers midtseksjonen til høyre. På den 

andre siden av midtseksjonen er det 
tilsvarende kontorlandskap. 

 

 

Fra andre etasje: Kontorer til høyre. Legg 
merke til takvinduene og de synlige 

trekonstruksjonene. 



 

Kontorer med «svalgang» i andre 
etasje. 

 
Ekserserhuset i Fredrikstad 
Ekserserhuset (Ridehuset) ligger i Gamlebyen i Fredrikstad, det ble bygget i 1808 som ekserser- og 
ridehus for Fredrikstad festning. Huset er et vakker og velholdt bindingsverksbygg laget i enkel 
klassisistisk stil. Huset har ytre bordkledning og halv-valmet tak. Bygningen blir i dag benyttet som 
øvingssal for Akademi for Scenekunst. 
 
Ekserserhuset er en av de få militære bygninger i Gamlebyen som er oppført i tre. Huset ble 
opprinnelig brukt til innedørs eksersis for garnisonen, men ble senere også benyttet til innkvartering. 
Ettersom bygget hadde en så romslig sal har det ofte blitt benyttet til teaterforestillinger. Blant annet 
ble byoperetten; ”Det hendte i den Gamle by” satt opp her i 1967. Adressen er Kirkegaten 24, Gamle 
Fredrikstad. 
 

 

Ekserserhuset i Fredrikstad blir i dag 
benyttet til kulturelle aktiviteter. 



Forslag til bruk av ekserserhuset i Bergen 

Siden ekserserhuset ble revet har det hele tiden på «folkemunne» blant beboere i strøket blitt 
diskutert bruksmuligheter for et ekserserhus. Allerede i 2009 da den gamle husrekken i Nøstegaten 
ble lyst ut for salg av kommunen ble husrekken sett i sammenheng med gjenreising av et 
ekserserhus. Ideskissen her tar opp i seg en del bruksmuligheter som vi internt i velforeningen 
diskuterte allerede den gang. 
 
De innkomne forslag kan deles i kultur- og næringsbruk.  

Kulturbruk 

Ut fra tidligere bruk av ekserserhuset («Bergens første kulturhus») er det en overvekt av de 
innkomne forslagene som tar opp i seg at huset bør brukes til kulturelle formål. Mange ønsker at 
huset kan brukes som en storstue for temporære arrangement som Festspillene i Bergen, BIFF med 
mer. Her er listen på slike forslag: 
 
Bergenfest 
Festspillene i Bergen 
Biff 
Oktoberfestival 
Bergen spillfestival 
Kunstutstillinger 
Pepperkakebyen 
Messeaktivitet 

- Antikviteter 
- Matfestival 

Mottakelser for større arrangementer 
 
Øvingslokale for: 
Kor 
DNS 
Orkester 
Ungdomsband 
 
Det kan lages en ekserserhus-kulturkalender der de årvisse arrangementene får faste tidspunkt, 
mens utstillinger og øvingsbruk m m blir plassert i mellom de faste. 
 
Regulær bruk 
Kultur Vest er en samling av større kulturinstitusjoner lokaliserte i Bergen. Primære mål er å 
framskaffe sentrumsnære scener. I tillegg ser organisasjonen på synergieffekter ved at flere 
kulturinstitusjoner kan dele scene og fellesfunksjoner. Sentralbadet ble i desember 2012 lansert som 
en mulig plassering av et slikt felles kulturprosjekt (BT 4. desember 2012). Ekserserhuset bør i så 
tilfelle inngå i disse kulturplanene.  Av innkomne forslag er Nynorsk teater foreslått i sammenheng 
med ekserserhuset ut fra at teaterets uttrykk krever nærhet og samhandling mellom skuespillere og 
publikum. 
 
En eventuell kjeller1 under ekserserhuset vil kunne inneholde verksted for kulturinstitusjonene.   
 
Buekorpsmuseet har plassproblem i sentrum både med hensyn til lager og museum. I tillegg til at et 
ekserserhus kan fungere som museum kan det være en samlingsplass for alle byens buekorps. 
 

                                                           
1
 Dersom en i tillegg til å grave ut kjeller under «ekserserhustomten» også graver under gaten mot sentralbadet 

og under sentralbadets pumpehus, vil en få et stort areal som også kunne inneholde lager og magasiner. I 
tillegg vil en god kjellerløsning kunne knytte sammen kulturhuset «Sentralbadet» og ekserserhuset. 



Nærings- og organisasjonsbruk 

I overveiende grad har innkomne forslag lagt vekt på at ekserserhuset bør inneholde kulturelle 

aktiviteter. Forslagene om nærings- og organisasjonsaktivitet har i de fleste tilfellene blitt påført som 

en nødløsning dersom en ikke har mulighet til å få inn kulturell aktivitet i huset.   Følgene forslag til 

nærigs og organisasjonsvirksomhet har kommet inn: 

- Barnehage 
- Skoler 
 - Skole for matlaging m/lokale for servering 
- Node for humanitære organisasjoner 
- Verksted for teatervirksomhet i kjelleretasje 
- Velforeningsaktivitet 
- Tumleplass for barn i strøket 
- Konferansesal for hoteller i sentrum 
- Utleielokaler til bryllup m m  
 
Sluttord om bruk 
De innkomne forslagene til bruk er gitt i punkter over.  Mange av forslagstillerne (som ønsker huset 
reist bak Sentralbadet) legger vekt på det bør bygges kjeller under ekserserhuset. Dette først og 
fremst for å utnytte verdien av en sentrumstomt. I tillegg ønskes det at valgte aktiviteter i huset blir 
løst slik at lokalet blir brukt både på dags- og kveldstid. Forslagsstilleren som ønsket kokkeskole i 
ekserserhuset mente at dette kunne kombineres med annen drift om kvelden (f eks. mottakelser, 
bryllup). 

Etterord 
Fra 2007 til 2011, var det fra kommunalpolitisk hold, «avsatt» tomt bak Sentralbadet til 
ekserserhuset. Lisbeth Iversen var i kontakt med vernemyndigheter og det skulle lyses ut 
konkurranse vedrørende ekserserhuset. Etter 2011 er den samme tomten lovet bort til et annet 
(godt) formål - BIT teaterhus. Dette er isolert sett beklagelig. Mange beboere i strøket ønsker 
teaterhus i området. Det ønsker de fleste som her har bidratt med forslag til bruk av ekserserhuset 
også.  
 
De som har bidratt med forslag til bruk og plassering av ekserserhuset mener at en må prioritere å få 
reist ekserserhuset på tomten bak Sentralbadet, dernest må en finne en tomt for BIT-teaterhus; BIT-
teaterhus har ikke den historiske forankring i Bergen slik som det snart 192 år gamle ekserserhuset 
har, selv om snart 15 av disse årene er tilbrakt i nedpakket tilstand på Askøy.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Vedlegg 
 

Mandat for notatet 
Sydnes og Nøstets velforenings blad (Vel og Bra) nummer 1-2 2012:  

 

 

 

  



 
 
 
 

 
BIT Teatergarasjen sitt forslag til nytt teaterhus 
 

 
 
 
 
 

 
Bildet er tatt fra omtrent samme vinkel som bildet over: En eventuell gjenreising av ekserserhuset på 
tomten bak sentralbadet, til høyre for det hvite huset, vil også redde byens første turistbutikk, 
«Bennets’s Photograph and Curiosity Stores». Samtidig vil huset kunne komplementere den gamle 
husrekken til høyre som er under renovering.  
 


