
Skal du studere  
arkitektur ved NTNU  
neste år? Her får du  
en sniktitt på en av  
dine skoleoppgaver;  
Namsos samfunnshus.

NAMSOS: Professor i arkitek-
tur ved Universitetet i Trond-
heim, Sverre Flack, vil komme 
til å utfordre neste års arkitekt-
kull til å komme med løsninger 
på hvordan framtidas sam-
funnshus i Namsos vil bli.

Under et åpent møte på Sam-
funnshuset onsdag, kom den 
tidligere bygningssjefen i  
Namsos med et forslag som ble 
tatt godt imot av hele salen.

– Jeg må si at jeg er oppløftet 
etter denne kvelden. Jeg hører 
det er en gjennomgående for-
ståelse i salen for verdiene av 
dette huset. Slik jeg ser det er 
det to alternativer. Det ene er å 
gjøre noe med dette huset; 
bygge på enden ved parke-
ringsplassen bak her. Det andre 
alternativet er å bygge et nytt 
rådhus et eller annet sted i 
kommunen. Da har man det 
problemet; hva skal vi med 
dette bygget da? Jeg tror at det 
er veldig viktig at dette huset 
har en samfunnsfunksjon. 
Denne bygninga kan ikke priva-
tiseres. Jeg ser for meg en skik-
kelig idedugnad for hva dette 
huset kan bli i framtida som et 
samfunnshus. Og da vil jeg 

gjerne invitere meg selv og  
studenter til å komme med 
ideer for hva dette kan bli i ei 
ny framtid, sa Flack til stor  
applaus fra de frammøtte.

Kontroversielt
Tidligere rådmann i Namsos, 
Gunnar Lien, skapte oppstan-
delse da han i slutten av januar 
gikk svært langt i å antyde at 
Samfunnshuset bør rives. 

Han mente at bygninga er 
helt uegnet som kontor- og  
servicebygg og slett ikke bruk-
bart som framtidig rådhus.

– Vi snakker om en svært 
sentral og viktig eiendom også 
med tanke på videre byutvik-
ling, og dersom vi ønsker at et 
framtidig rådhus skal ligge der 

det gjør i dag, er konsekvensen 
at Samfunnshuset må rives, 
konkluderte rådmannen  
overfor NA den gang.

Siden da har debatten gått. 
Flere har gått sterkt mot forslag 
om at Samfunnshuset må vike 
plassen for et nytt rådhus. Og 
onsdag inviterte Fortidsminne-
foreningen Nord-Trøndelag til 
en åpen debatt – «Riv rasket  
eller bevar kulturarven?». 

Flere framtredende eksper-
ter sto på talerlista, blant andre 
Flack, samt Marion Fust  
Sæternes fra Nord-Trøndelag 
arkitektforening, og Jakob  
Bjerkem fra Nord-Trøndelag 
kulturvernråd. Felles for dem 
alle; å rive Namsos samfunns-
hus er ikke et alternativ.

– Samfunnshuset i Namsos er 
et utmerket eksempel på funk-
sjonalistisk eller modernistisk 
arkitektur i Norge. Vi har ikke 
mange bygninger i landet med 
et så rent og tydelig internasjo-
nalt formspråk. Bare av den 
grunn bør den bevares. Gjør vi 
ikke det – vil vi angre oss i 
framtida, sa Flack om bygninga 
som sto ferdig i 1961.

Vil miste identitet
Arkitekt Marion Fust Sæternes, 
som er innflytter til Namsos, er 
redd identiteten til byen vil for-
svinne – dersom bygget rives.

– Det kan være fristende å 
skifte ut bygninga med noe  
yngre og oppdatert. Det er også 
ofte klokt – å starte på nytt – 

Arkitektprofessor vil ha idekonkurranse
ARKITEKTONISK PERLE: Professor i arkitektur ved NTNU, Sverre Flack (til høyre), mener Samfunnshuset er Namsos’ viktigste arkitektoniske bygg. Han ønsker i likhet med 
arkitektene Marion Fust Sæternes og Espen Aursand, som er sønn av mannen som tegnet bygget, Arne Aursand, at bygget får bevare sin tidligere storhet.
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