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Innledning
Haugesund folkebibliotek er hovedbiblioteket i Haugesund og stod ferdig i 1967. Bygget er
tegnet av den lokale arkitekten David Sandved og regnes som hans hovedverk. Som et av
de fremste eksemplene i Norge på skandinavisk modernisme / etterkrigsfunksjonalisme ble
Haugesund folkebibliotek midlertidig fredet av Rogaland fylkeskommune i 2012.
Dette dokumentet vil gi en nærmere beskrivelse av bygget, og følge saken mot endelig
fredning.

Bildet viser hovedinngangen sett fra øst.
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Historikk
Første gang man hører snakk om et bibliotek i Haugesund er antagelig i 1871. Da bevilget
nemlig Haugesund Sparebank 15 speciedaler til et «almuebibliotek» i Haugesund. I 1875
opprettet man en komité som arbeidet for et bibliotek i Haugesund, og i desember samme år
ble det sendt en søknad til bystyret om et bidrag til et «almuebibliotek». Sannsynligvis var
man inspirert av Bergen, hvor Bergen Offentlige Bibliotek åpnet dørene i 1874 1. Til tross for
at søknaden ble avslått lykkes man i å åpne et bibliotek, men det varte bare i 3 år før det ble
stengt. Høsten 1884 ble Haugesunds diskusjonsforening stiftet, en forening som ved
diskusjoner over dagens brennende spørsmål skulle arbeide for sann folkeopplysning og
oppdragelse2. Et av spørsmålene som ble diskutert var opprettelse av et folkebibliotek, som
var etablert i flere andre norske byer. En komité ble nedsatt og i 1893 ble Haugesund
Folkebibliotek opprettet. De samlet inn nok penger til å kjøpe Stavanger Håndverksforenings
bibliotek på omtrent 1200 bind, som dannet grunnstammen i samlingen til det nye
folkebiblioteket. Komitéen søkte igjen bystyret om midler og man mottok i 1894 500 kroner i
støtte fra kommunen. Som betingelse for støtten måtte et tilsvarende beløp bli gitt av private
og man måtte opprette et styre for biblioteket med 2 representanter fra kommunestyret og 3
representanter fra private bidragsytere. Lærer John A. Døsseland ble valgt som bibliotekar
for det nye folkebiblioteket, da han hadde i flere år hadde arbeidet for opprettelsen av et
bibliotek. De første årene holdt biblioteket hus i Apotekersmuget, hvor kaptein J. L. Aubert,
hadde stilt gratis lokale til disposisjon. I årene frem til 1917 var biblioteket stadig på flyttefot
med intet mindre enn seks forskjellige oppholdssteder3.
Helt fra folkebiblioteket ble startet var man klar over at om biblioteket skulle bli en varig
institusjon måtte Haugesund kommune overta utgifter og vedlikehold. Det ble arbeidet
målrettet i årevis for å få dette til, og det lyktes til slutt i desember 1912, da Bystyret vedtok å
overta ansvaret for biblioteket fra 1. januar 19134. I august 1915 vedtok Bystyret at det skulle
tilsettes en bibliotekar i fast stilling og den 20. august ble Margit Westbøe fra Vikedal ansatt
som biblioteksjef for Haugesund folkebibliotek. Høsten 1916 kjøpte Haugesund kommune
den gamle skofabrikken til Theodor Hansen og i 1917 flyttet biblioteket inn. Skofabrikken lå i
Kirkegata 151, på samme plass som dagens bibliotek holder til. Biblioteket holdt hus i
skofabrikken helt til dagens bibliotek åpnet i 1967, med unntak av byggeperioden til det nye
biblioteket, da man i 2 år måtte flytte til Centralholdeplassen i Sørhauggaten.
Skofabrikken var langt fra ideelle lokaler for et bibliotek og man begynte tidlig å ønske seg
bedre lokaler5. På slutten av 1910-tallet så dette ut til å løse seg da bystyret satte av 100 000
kroner og gratis tomt til et nytt bibliotek. Arkitektkonkurranse ble utlyst og hele 16 forslag kom
inn. Tunge økonomiske år etter første verdenskrig gjorde at kommunen gikk tilbake på sitt
løfte om midler og gratis tomt. Så dårlig var økonomien at man på midten av 20-tallet innførte
betaling for utlån av voksenbøker. Resultatet var et kraftig fall i utlånet. I 1930 var økonomien
igjen god nok til at biblioteket ble gratis for alle byens innbyggere6.
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Planene for et nytt bibliotek ble ikke lagt vekk og på slutten av 1930-tallet arbeidet man igjen
med prosjektet. Arkitekt Ludolf Eide Parr fikk oppdraget med å planlegge en trinnvis
utbygging av biblioteket. Tegningene var ferdige 1. april 1940, og søknad om støtte til
utbygging ble sendt myndighetene. Denne prosessen ble naturlig nok lagt død under andre
verdenskrig. I 1952 ble Parrs idéer igjen tatt opp av arkitekt Per Frøyland som utviklet
prosjektet videre. Planen ble lagt fram for formannskapet i Haugesund kommune som
bevilget 1 million kroner til nytt bibliotek. Like etter sendte man søknad om byggeløyve. Å få
byggeløyve viste seg å være en vanskelig prosess som ikke ble enklere av at staten hadde
innført investeringsstopp7. Formannskapet i Haugesund valgte i 1957 å utsette planene om
nytt bibliotek.
Etter 40 års virke ved Haugesund folkebibliotek gikk Margit Westbøe av som biblioteksjef i
mars 1955. Ny sjef på biblioteket ble Ruth Gjerdsjø fra Haugesund. Hun fortsatte å arbeide
for et nytt bibliotek og i bystyremøte 29. september 1961 ble det enstemmig vedtatt å reise et
nytt bibliotekbygg til en kostnad av opptil 2 millioner kroner. På plankomitéens oppfordring
påtok David Sandved seg oppgaven som utøvende arkitekt. Sandved gjorde et omfattende
forarbeid der han blant annet besøkte 12 biblioteker i Danmark og Sverige. Denne
studieturen resulterte i en 31-siders rapport der det ble diskutert ulike utfordringer og
løsninger for det nye bibliotekbygget8. Planen for et nybygg i Kirkegata 151 ble godkjent av
bystyret i januar 1964, og byggingen startet i 1965. Den 6. september 1967 åpnet det nye
folkebiblioteket i Haugesund. Biblioteket var meget moderne med lesesal, avislesesal,
musikkavdeling, utlånssal, barneavdeling, magasiner og spiserom.
I 1977 gikk Ruth Gjerdsjø av som sjef for Haugesund folkebibliotek, og Kari Lundervold
overtok stillingen. Hun var den første sjefen med norsk bibliotekarutdannelse. På 70- og 80tallet vokste studietilbudet i Haugesund og det ble etterhvert stort press på lesesalen på
biblioteket. I 1987 så en seg nødt til å søke om midler til en utvidelse av biblioteket for å
utvide lesesalstilbudet. I april 1993 vedtok endelig formannskapet i Haugesund at biblioteket
skulle utvides med en ny lesesal. Som arkitekt for utvidelsen ble arkitektkontoret Sandved og
Wathne AS valgt9. David Sandved hadde trukket seg tilbake som arkitekt på dette tidspunktet
og hans kompanjong Einar Wathne overtok firmaet i 1981. Biblioteket ble utvidet i første
etasje med et tilbygg mot øst med lesesal i 1994.
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Arkitekt David Sandved
David Sandved ble født den 17. september 1912 i Sandnes. Han var sønn av Søren
Davidson Sandved og Bertha Sandved (født Mauland). Familien flyttet til Haugesund, da
faren fikk seg jobb som disponent ved Haugesund Mekaniske Verksted og Sandved tilbrakte
mesteparten av barndommen i Haugesund.
Sandved ble tatt opp ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim i 1933. Her utdannet han
seg som sivilarkitekt og tok den avsluttende eksamen i 1937. Året etter giftet han seg med
Sonja Haugan som han var gift med frem til 1947.
I 1938 ble Sandved, sammen med studiekamerat Jonas Hidle, premiert for sitt forslag til den
norske paviljongen til verdensutstillingen i New York, Building The World of Tomorrow. I
følge juryen var bidraget «tiltalende med en god gruppering og materialbehandling»10. Fra
1938-1940 arbeidet Sandved sammen med arkitekt Th. Frost i Oslo og tegnet blant annet
Apotekterbygningen i Oscars gate 19 i 1939. Dette bygget er oppført på byantikvarens gule
liste og regulert til spesialområde bevaring11. Sandved var assistent hos arkitekt Egeberg i
Oslo frem til 1943. Han var kunstnerisk begavet og livnærte seg resten av krigen av
pianospill og rosemaling12.
Sandved giftet seg i 1948 med Marit Sandved (født Furulund) og de forble gift frem til hans
død. Det samme året flyttet Sandved til Haugesund for å arbeide som arkitekt ved
Haugesund Mekaniske Verksted. Mellom 1948-1949 tegnet han ombyggingen av to
amerikanske ubåtjagere til passasjerskipene M/S Sognefjord og M/S Sunnfjord. Sandved
tegnet også en rekke skipsinteriører for skipsreder Christian Haalands nye linjebåter i
Concordia Line.
På 1950-tallet etablerte Sandved et eget arkitektkontor i Haugesund under navnet david
sandved arkitekter m.n.a.l. I lange perioder var han Haugesunds eneste privatpraktiserende
sivilarkitekt. Sandved ble i 1950-årene opptatt av Rudolf Steiners tanker og antroposofi og
hans arkitektur ble preget av dette. Organiske former, skrå vinkler og flater med integrert
dekor er sikre kjennetegn på dette13. Arkitektkontoret fikk etter hvert mange ansatte og tegnet
en rekke boliger, forretningsbygninger og offentlige bygninger i Haugesund og på Stord 14. Av
hans viktigste verk regnes blant annet Haugesund folkebibliotek som stod ferdig i 1967 og
Haugesund Billedgalleri som ble fullført i 197815.
Sandveds arkitektur utviklet seg fra en klassisk funksjonalistisk stil til en form for kritisk
regionalisme som tok opp i seg lokale motiver og symboler16. I motsetning til de renskårne
funksjonalistene var Sandved opptatt av identitet og å integrere ornamentikk i sine
bygninger17.
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På begynnelsen av 1980-tallet trakk Sandved seg tilbake og firmaet skiftet navn til Sandved
og Wathne A/S. Arkitekt Einar Wathne ble ansatt ved arkitektkontoret i 1966 og overtok selv
firmaet i 1981. Sandved og Wathne A/S var i drift frem til 2004 da firmaet ble lagt ned. David
Sandved døde i 2001.
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Beliggenhet

Haugesund folkebibliotek ligger i Haugesund sentrum like øst for Haraldsgaten. I vest
grenser eiendommen mot Kirkegata og Vår Frelsers kirke, i sør mot en parkeringsplass, i
nord mot et parkanlegg med trapper fra Kirkegata til Breidablikgata, og i øst grenser
eiendommen mot Breidablikgata og Breidablikk legekontor. Hovedinngangen til biblioteket er
mot sør.
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Utvendig beskrivelse av bygget
Tomt
Tomten til biblioteket er skrående, der terrenget stiger mot øst.

Konstruksjon
Bygningen er oppført i betong. Den har tre etasjer, der omtrent halvparten av underetasjen er
åpen parkeringsplass for biler og sykler. Første etasje er større enn de andre på grunn av
utbygningen mot øst som skjedde i 1994. Biblioteket har to innganger; hovedinngang mot sør
og en personalinngang mot nord. I tillegg har man nødutganger i parkeringsanlegget i
underetasjen.
Taket til biblioteket er belagt med tjærepapp. Taket er flatt på størstedelen av
bygningskroppen, men mot sør er bygget noe høyere og taket skrår nedover mot
hovedinngangen.

Fasade sør

Hovedinngangen til Haugesund folkebibliotek er plassert mot sør. Fasaden mot sør er delt i
tre like store deler, der den midterste delen er noe tilbaketrukket fra de andre. Taket stikker
om lag en meter utover bygningskroppen. Fasaden er dekket av horisontale bånd i brunmalt
treverk med vinduer og turkise glasspaneler. Over inngangspartiet er det en balkong med
rekkverk i treverk. Haugesund folkebiblioteket er skrevet med store, hvite bokstaver på
balkongutstikket over inngangspartiet. Balkongen, sammen med det brunmalte spileverket
på begge sider av inngangen fungerer som solskjerming for den første etasjen i biblioteket.
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Første etasje av fasaden mot sør er lik med tre bånd der det nederste er turkise
glasspaneler, mens de to øverste er i vindusglass, med unntak av inngangspartiet nede.
Fasaden på den venstre og midtre delen av andre etasjen er lik, med unntak av døren ut til
terrassen i midten. På høyre side av andre etasje er det kun to bånd, med turkise paneler
nede og vinduer oppe. Over hele fasaden er vindus- og panelbåndene rammet inn av
brunmalte vinduslister i tre. I den tilbaketrukkede delen i midten har man kledd sideveggene
med grå skiferheller.
Opprinnelig benyttet man to kraftige glassdører med brunmalte trerammer for å komme inn i
biblioteket. På grunn av tilgjengelighetshensyn er disse byttet ut med automatiske
skyvedører i glass med hvite rammer.
Til høyre for inngangspartiet ligger den nye delen av biblioteket som ble bygget på i 1994. På
fasaden mot sør finner man parti med vinduer og dører. Hver dør er utført i brunmalt treverk
med to glassflater som deles av bånd i tre. Vinduene er like og har et trepanel nederst, med
en stor glassflate i midten, og en liten glassflate øverst.
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Fasade vest

Fasaden mot vest kan deles inn i to. Den høyre delen består av et fasaderelieff over tre
etasjer og en del med store vindusflater. Fasaderelieffet er støpt på betong, med figurene i
hvit, tilbaketrukket edelpuss på hvitfuget skiferbunn. Motivet, «treet», er over 8 meter høyt og
viser to svaler som stiger ned mot et tre med blomster og blader. Vinduspartiet er delt i to av
horisontale, gule glasspaneler. Vindusinndelingen er lik i første og andre etasje, der høyre
side består av fem mindre vinduer og venstre side består av fire mindre vinduer. I tillegg er
det to skrående vinduer øverst som følger vinkelen på taket. Vindusrammene er i brunmalt
treverk. Over vinduspartiet er det et takutstikk.
Den venstre delen av fasaden mot vest består av et sikk-sakk mønster med seks elementer.
Hvert element består av et vindusparti og et betongparti der det er avbildet forskjellige
symboler. Vinduspartiene består av vinduer i første og andre etasje med fem mindre vinduer
i hver etasje. Partiene er rotert horisontalt i forhold til hverandre. Det er uvisst hva symbolene
skal symbolisere, men det kan synes som om det er en blanding av enkle geometriske
figurer. Hvert av symbolene er satt sammen av firkantede brostein.
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Fasade nord

Fasaden mot nord er utført i betong og den nordvestre delen er noe tilbaketrukket. Denne
delen har tre vinduspartier der man har tre store vinduer i andre etasje. De tre vinduene er
likt utformet med fire vindusruter, med unntak av det midterste vinduet som har et ekstra
vindu øverst til venstre. Vinduene er forlenget på venstre siden ned i første etasje der man
har tre vinduspartier. Det venstre og midtre vinduet i første etasje består av en vindusflate,
og vinduet til høyre har to.
Partiet til venstre stikker utover første etasje og består av personalinngang og vinduer til et
hjørnekontor. Personalinngangen er fra en sti med belegningsstein fra Kirkegata til
Breidablikgata.
Den sørlige delen av biblioteket med hovedinngangen er noe høyere enn resten av
bygningskroppen. I barneavdelingen er det en rekke med fem vinduer mot nord.
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Fasade øst

På fasaden mot øst har man i andre etasje en lang rekke med vinduer til kontorer. Tilbygget
som ble ferdigstilt i 1994 dekker første etasje. Ytterst til venstre mot sør på fasaden er det et
fasaderelieff tilsvarende det mot vest. Fasaderelieffet er, som mot vest, støpt på betong,
med figurene i hvit, tilbaketrukket edelpuss på hvitfuget skiferbunn. Motivet, «fuglene», er
omtrent 4 meter høyt og viser to oppadstigende svaler med en blomst og et blad i nebbet.
Fasaderelieffene ligger ovenfor hverandre på hver sin side av fasade sør med
hovedinngang.
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Bildet viser fasaderelieffet mot øst, «fuglene»
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Uteområdet
Mot sør har man en skiferhellegang med trapper opp til biblioteket. Området er beplantet
med busker og blomster, og foran inngangen er det bygget en fontene med rennende vann. I
dette området finner en to skulpturer, en byste av skipsreder og forfatter Sjur Lothe laget av
Svein Magnus Håvarstein, og en skulptur av Aase Texmon Rygh kalt «B-moment». Stien
fortsetter fra inngangspartiet til nordsiden av bygget og ender i Breidablikgata.
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Mot nord er det en steinlagt sti fra Kirkegata til Breidablikgata. Området rundt stien er
beplantet med trær, busker og blomster. Det er kun en liten del av denne stien/parkområdet
som ligger innenfor tomtegrensen til biblioteket og således omfattes av fredningen.
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Innvendig beskrivelse av bygget
Underetasje

Omtrent halvparten av underetasjen består av parkeringsplasser for biler og sykler. Kraftige
betongpilarer støtter bygningen. Inne i parkeringsanlegget og mot nord er disse pilarene
runde søyler, og mot vest er pilarene Y-formede.
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Underetasjen har, utenom parkeringsarealet, en grunnflate på litt over 600m2. Etasjen
inneholder totalt 32 rom, hvorav 3 magasiner utgjør størstedelen av arealet. Det er totalt fire
innganger til underetasjen fra bakkeplanet, men ingen av dem er åpne for publikum.
Underetasjen har tre trapper opp til første etasje. Toalettene i den sørøstre delen av
underetasjen har vært publikumstoaletter, men disse har vært stengt i senere tid.

Bildet viser nærmagasinet i underetasjen.
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Første etasje

Første etasje av Haugesund folkebibliotek har et grunnareal på nesten 1000m 2. Dette
inkluderer tilbygget på omtrent 300m2. Opprinnelig bestod etasjen av ekspedisjon, lesesal,
avislesesal, musikkavdeling, ungdomskrok, utlånssal, nærmagasin, lokalhistorisk avdeling og
pakke- og lapperom18. I den senere tid er det gjort enkelte endringer av rominndelingen.
Blant annet er musikkavdelingen er tatt ned og veggene er åpnet opp.
Utlånssalen fyller omtrent en tredjedel av det innvendige arealet i biblioteket i både første og
andre etasje. Dette skaper et stort åpnet rom som er det rommet i biblioteket med de
høyeste arkitektoniske kvalitetene. Treverket som er benyttet i rommet er av Oregon Pine19
og går igjen både på bokhyllene og rekkverket i andre etasje rundt salen. Opprinnelig var det
turkis filt på gulvet, men dette er skiftet ut med rosa linoleum. I hver av lysnisjene i første
etasje av utlånssalen stod det en stol og en arbeidspult. Vinduene i lysnisjene er mot sør og
er utformet med tanke på å minimere det direkte sollyset.
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Oregon Pine (Pseudotsuga menziesii) er også kjent som Douglasgran, et bartre som har sin opprinnelse i den
vestre delen av det nord-amerikanske kontinentet. Treet er også plantet ut i Norge.
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Utlånssalen er hjertet i Haugesund folkebibliotek.

I taket henger det åtte store kuleformede lamper designet av Paul Henningsen.
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Lesesalen er åpnet opp og benyttes til arrangementer. Rommet har større takhøyde enn
resten av første etasje.

Bildet viser lesesalen før den ble åpnet opp.
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Andre etasje

Andre etasje av Haugesund folkebibliotek har et grunnareal på omtrent 700m2. Opprinnelig
bestod etasjen av den øvre delen av utlånssalen, barneavdeling, eventyrkrok, to studierom,
to studieceller, skolebibliotek, lunsjrom, kontorer, toaletter for besøkende og ansatte og en
terrasse20. Det største rommet er, som i første etasje, utlånssalen.
Barneavdelingen opptar omtrent 250 m2 av andre etasje mot sør. Veggene var opprinnelig
malt i oransje og blå, men er i senere tid overmalt med hvit. Barneavdelingen har skrånende
tak med stor takhøyde og sirkelformede lamper som henger ned fra taket. Disse lampene
finner vi også andre steder i biblioteket. Veggen mot nord er i to fulle etasjer der den øverste
delen er kledd med synlig treverk. Øverst på denne veggen finner vi en rekke med fem
vinduer som gir naturlig lys inn i barneavdelingen. Her har man også en egen utlåns- og
arbeidsstasjon for bibliotekarene.
Mot nordøst ligger det tre kontorer der det ene har flere arbeidsstasjoner. Det innerste
kontoret er forbeholdt biblioteksjefen.
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Bildet viser barneavdelingen i andre etasje.
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Materialvalg
Det er flere typer materialer som går igjen i bygningen.
Grå skifterstein er benyttet på flere av veggene på fasaden til bygget. På to av veggene
danner de et motiv med bilde av svaler og blomster. Samme type stein er benyttet på bakken
ved inngangen av biblioteket. I tillegg er steinen benyttet på en buet mur i det nordøstre
hjørnet av tomten. På innsiden av bygget finner vi også flere vegger med samme type skifter
som dekor.

Bildet viser trappen opp til barneavdelingen med grå skifterstein på veggen til høyre, og
rekkverk og innramming i Oregon Pine på veggen til venstre.
Synlig treverk er benyttet i interiøret og inventaret til av bygget. På innsiden finner vi synlig
treverk i de fleste rommene både i første og andre etasje. Treverket som er benyttet er
hovedsaklig Oregon Pine. Flere vegger og tak er kledd med treverk, og det er benyttet som
rammer rundt vinduer og på trappegelender og dører. I tillegg har de fleste møblene og
bokhyllene i biblioteket synlig treverk.
Belysningen i biblioteket består av flere ulike typer lamper. Flere av lampene er sirkel eller
kuleformede og nesten all belysning er i hvit utførelse. De sirkel- og kuleformede lampene er
designet av den danske designeren Paul Henningsen.
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Inventar
I tillegg til å ha tegnet biblioteket var David Sandved også ansvarlig for inventaret til
biblioteket. Enkelte møbler ble designet av Sandved selv og produsert for biblioteket. Resten
av møblene ble valgt ut fra andre møbelprodusenter. Dette gjelder blant annet stoler,
skrivebord, benker, skap, krakker og bokhyller. Belysningen i biblioteket stammer i stor grad
fra den danske designeren Poul Henningsen.
Haugesund folkebibliotek er tegnet som et helhetlig byggverk, der arkitekten har vært
ansvarlig for design og utforming av eksteriør, interiør og inventar. Det vil derfor være
naturlig at fredningen også omfatter en del av inventaret til bygningen. Det er utarbeidet et
eget dokument med oversikt over inventaret som inngår i fredningen.
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