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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule podjęto problem rewaloryzacji i adaptacji ruin katedry w Hamar w Norwegii jako 
przykład konserwacji trwałej ruiny. Współcześnie niejednokrotnie można spotkać zniszczone i zanie-
dbane obiekty zabytkowe, często w stanie ruiny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: brak funduszy 
na kosztowne badania archeologiczne, prace projektowe czy budowlane, nikłe zainteresowanie ze strony 
społeczności czy brak pomysłu na ich współczesne wykorzystanie. Interwencja konserwatorska w Hamar 
jest śmiałym, nowatorskim rozwiązaniem architektonicznym, które pozostaje w harmonii z zabytkową 
substancją. Nadaje przy tym zapomnianej i zaniedbanej średniowiecznej katedrze nową rangę i funkcję. 
Słowa kluczowe:  rewaloryzacja, adaptacja, trwała ruina 

A b s t r a c t  

The paper summarizes the problem of revaluation and conversion of cathedral ruins in Hamar, Norway, 
as an example of ruin renovation. Nowadays, there frequently exist crumbling and neglected historical 
buildings which fall into ruin. There are numerous causes of this state: lack of means for expensive 
archaeological excavations, for design or construction works, faint interest of local community or lack of 
ideas for contemporary use of the ruin. The revaluation in Hamar is a bold and innovative design which is 
in harmony with historical substance. It also adds new rank and functions to the forgotten and neglected 
medieval cathedral. 
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1. Wstęp 

We współczesnym świecie – zwłaszcza w krajach mniej zamoŜnych i słabiej rozwinię-
tych – moŜna spotkać zniszczone i zaniedbane obiekty zabytkowe, często w stanie ruiny. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: brak funduszy na kosztowne badania archeo-
logiczne, prace projektowe czy budowlane, nikłe zainteresowanie ze strony społeczności, 
do której ów zabytek przynaleŜy czy ogólnie rzecz biorąc – brak pomysłu na jego współ-
czesne wykorzystanie. Oczywiście, nie moŜna zaliczać do tej grupy zabytków tzw. spekta-
kularnych, które ze względu na swoją historię, połoŜenie czy potencjał od wieków istnieją 
w naszej świadomości i stanowią (i zawsze będą stanowić) część dziedzictwa narodowego 
podlegającego bezwzględnej ochronie. 

W innych krajach – mam tutaj na myśli kraje wysoko rozwinięte, takie jak Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Włochy czy kraje skandynawskie – dbałość o nieruchome dobra 
kultury jest daleko większa. Ochronie podlegają niemal wszystkie zabytki, a te, które 
z jakiś względów ,,stoją na uboczu” – są adaptowane, przejmując niejednokrotnie nowe, 
czasem nawet zaskakujące (dla nas Polaków) funkcje. Tak na przykład zaniedbane i zruj-
nowane kościoły stają się muzeami, salami koncertowymi, ośrodkami kulturalnymi czy 
w skrajnych wypadkach ośrodkami sportowymi. Takich sytuacji, gdy rdzenna funkcja 
obiektu zabytkowego straciła z czasem na znaczeniu i nie spełnia obecnie oczekiwań 
społeczeństwa, jest wiele, np. w Trier (Niemcy), gdzie pierwotna funkcja sakralna kościoła 
St. Maximin została zastąpiona funkcją sportowo-kulturalną1; w Muncheberg (Niemcy), 
gdzie w zabytkowej strukturze średniowiecznej katedry zaprojektowano centrum kulturalne 
z biblioteką, będące symbolem i wizytówką całej okolicy2, w Huttenberg (Austria), gdzie 
w kamiennych murach starej fabryki powstało centrum konferencyjno-wystawiennicze3, 
czy w końcu w Hamar (Norwegia), gdzie przeprowadzono niesłychanie odwaŜną, dla wielu 
kontrowersyjną rewaloryzację4 ruin wczesnośredniowiecznej katedry5. 

2. Trwała ruina 

Wiele zabytkowych obiektów, takich jak: średniowieczne zamki, opuszczone klasztory, 
zrujnowane kościoły, zespoły twierdz i fortyfikacji, relikty dawnych kopalń i manufaktur, 
stało się wybitnymi symbolami minionych kultur i cywilizacji, pozostając niejednokrotnie 
w formie ruiny6. Ruiny często niesłychanie interesującej, przyciągającej wzrok, epatującej 
klimatem czasów minionych, która oprócz indywidualnych wartości historycznych, badaw-
czych i estetycznych ma równieŜ szczególne znaczenie krajobrazowe.  

Polscy naukowcy zajmujący się problemem ,,trwałej ruiny” określają ją jako dzieło 
architektury, budownictwa, techniki – obiekt kubaturowy związany z historią, kulturą lub 
tradycją, który: zachował czytelną strukturę reliktową kwalifikującą go do uznania za za-
bytek nieruchomy, definitywnie utracił pierwotną funkcję uŜytkową, utracił przydatność 
funkcjonalną do ewentualnej odbudowy oraz jego współczesna rekonstrukcja jest niewska-
zana ze względów naukowych, historycznych lub artystyczno-konserwatorskich7. Proble-
mem konserwacji ruin w Polsce zajmowały się m.in. takie znakomitości świata konserwa-
torskiego, jak: S. Lorenz, K. Piwocki, J. Dutkiewicz czy J. Zachwatowicz. Dziedzina ta jest 
coraz mocniej zgłębiana i propagowana przez środowiska konserwatorskie Wrocławia 
(J. Jasieńko, M. Przyłęcki), Warszawy (A. Gruszecki) i Krakowa (J. Bogdanowski). 
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Przykład rewaloryzacji ruin średniowiecznej katedry w Hamar wydaje się tym bardziej 
interesujący, Ŝe moŜe stanowić wskazówkę dla działań konserwatorskich przy podobnych 
zrujnowanych zabytkach w Polsce. W celu zrozumienia tej rewaloryzacji, która jest nie-
wątpliwie jedną z najbardziej zaskakujących, warto prześledzić cały proces inwestycyjny, 
począwszy od rozpoznania historii obiektu, poprzez badania archeologiczne, etap konkursu 
architektonicznego, po sam projekt i jego realizację. Przykład ten pokazuje rozmiar działań 
i drogę, jaką muszą niejednokrotnie przejść projektanci–konserwatorzy, zanim doczekają 
się realizacji swojej wizji. 

3. Historia katedry 

Historia katedry rozpoczęła się w 1152 r., kiedy to angielski kardynał Nicholas Breakspear 
został powołany przez ówczesnego papieŜa do zorganizowania Kościoła norweskiego, 
który miał być pod względem administracyjnym prowincją szwedzkiej archidiecezji 
w Lund. Hamar było wówczas piątą diecezją kraju i podlegało arcybiskupstwu Trondheim8. 

Katedra w Hamar wzniesiona została jako bazylika w stylu romańskim, z wyŜszą nawą 
główną i dwiema niŜszymi po bokach. Elewacja wschodnia była zarazem frontonem obiektu, 
miała dwie wieŜe o tej samej wysokości i portal wejściowy pośrodku. Nawa i prezbiterium 
były oddzielone transeptem. W miejscu skrzyŜowania nawy głównej z nawą poprzeczną 
wznosiła się centralna wieŜa katedry. WieŜa, transept i nawa główna miały tę samą 
szerokość. Przypuszcza się, Ŝe pierwotnie transept był krótszy niŜ pokazują to zachowane 
do dziś ruiny katedry9.  

Około 1300 roku transept został rozszerzony w kierunku wschodnim i przebudowany 
w stylu gotyckim. Jego północna część zyskała wówczas sklepioną zakrystię i gotycką 
kaplicę. Katedra miała dwa główne wejścia: jedno we wschodnim frontonie obiektu, drugie 
w południowym boku nawy10.  

W pierwotnej bryle katedra w Hamar przypominała Hallvardskirken, kościół z diecezji 
w Oslo. Reprezentowały one serię duŜych kościołów bazylikowych budowanych w stylu 
romańskim we wschodniej Norwegii na przełomie XII i XIII w. Podobnie jak katedra 
w Hamar, Hallvardskirken znajduje się obecnie w stanie ruiny, jak zresztą wiele innych 
norweskich kościołów pochodzących z tego okresu11. W okresie swojej świetności katedra 
w Hamar była największym i najokazalszym obiektem w mieście, które było na owe czasy 
jednym z waŜniejszych centrów religijnych kraju. 

Katedra została zbudowana z kamieni pozyskanych w kamieniołomach i wapieni pod-
danych dokładnej obróbce, powiązanych ze sobą zaprawą wapienną w typowej dla 
romańszczyzny technologii opus emplectum, gdzie zarówno warstwa zewnętrzna, jak 
i wewnętrzna wykonane były z kamieni ciosanych, a rdzeń tworzyły kamienie naturalne, 
nieobrobione, powiązane zaprawą wapienną. Dach był wykonany z drewna12. 

Po reformacji diecezja Hamar straciła na znaczeniu i została wchłonięta przez diecezję 
Oslo. Katedra lata świetności miała juŜ za sobą. Nękały ją liczne poŜary, podczas któ- 
rych ucierpiały wiązary dachowe i fragmentarycznie kamienne płaszczyzny podłogi i ścian. 
Niegdyś sławna i niezwykle istotna dla wspólnoty chrześcijańskiej kraju, katedra w Hamar 
zaczęła odchodzić w zapomnienie. W 1692 roku runęła główna wieŜa obiektu. Rozpoczęło 
się wówczas stopniowe rozkradanie materiału budowlanego, którego uŜywano do wznosze-
nia innych obiektów w okolicy13. 
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W 1844 roku w Norwegii powstało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, którego jed-
nym z głównych celów stało się dbanie o ruiny katedry w Hamar. Towarzystwo regularnie 
zabezpieczało i konserwowało ruiny, nie miało jednak planu kompleksowej rewaloryzacji 
obiektu. 

Na początku lat 80. XX w. na skutek pogarszającego się stanu technicznego ruin 
podjęto decyzję o ich zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi. Zastosowane wów-
czas metody ochronne nie dały zadawalającego rezultatu. Jedynym słusznym rozwiązaniem 
wydawało się przekrycie ruin i tym samym zabezpieczenie ich przed zgubnym wpływem 
wody14. 

4. Badania archeologiczne 

Ruiny katedry od połowy XIX w. stały się przedmiotem zainteresowania archeologów. 
Prace mające na celu dotarcie do zasypanych częściowo ruin rozpoczęły się w 1846 r.,  
a w latach następnych prowadzone były zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. 
Pierwsze działania wykopaliskowe zostały zakończone w 1903 r. Następne badania i prace 
podjął w 1916 r. Daniel Dahl, a potem w 1929, 1936 i 1937 r. kierował nimi Cato Enger15. 

Do 1990 roku, w związku z montaŜem konstrukcji ochronnej, nie podejmowano Ŝad-
nych dalszych badań. W latach 1991–1992 Uniwersytet w Oslo oraz Muzeum Narodowe 
(National Museum Antiquities) zapoczątkowały najwaŜniejsze wykopaliska, a od 1996 r. do 
lata 1998 r. badania archeologiczne prowadził NIKU16 razem z Riksantikvaren17.  

Podczas gdy wcześniejsze prace wykopaliskowe skupiały się głównie na ruinach 
i historii ich struktury, te z lat 90. obejmowały przede wszystkim tereny otaczające katedrę 
(jak np. cmentarz), biorąc pod uwagę równieŜ lokalne aspekty kulturowe18.  

Badania archeologiczne były prowadzone za zgodą Cultural Heritage Act 
Domkirkeodden, na terenach, które były objęte ochroną konserwatorską. Katedra wraz 
z reliktami historycznej zabudowy starego miasta w Hamar tworzą obszar objęty ścisłą 
ochroną i przynaleŜą do Sekcji 4 Act. Oznacza to, Ŝe zanim na tym terenie zostaną podjęte 
jakiekolwiek prace rewaloryzacyjne, trzeba ustalić, czy i jaki będzie to miało wpływ na 
zabytki historyczne. A w takim wypadku celowe jest przeprowadzenie wcześniejszych 
kompleksowych badań archeologicznych19.  

Gdy planowano konstrukcję ochronną, było oczywiste, Ŝe w jakiś sposób naruszy ona 
zabytkową budowlę. Postanowiono więc, Ŝe w czasie, gdy konstrukcja będzie montowana 
na ruinach, zostaną przeprowadzone badania archeologiczne, które zagwarantują, Ŝe jej histo-
ryczne warstwy nie zostaną utracone. Zdecydowano, Ŝe w celu zabezpieczenia tych warstw 
wykopaliska archeologiczne będą prowadzone jedynie na tych obszarach, które mogłyby 
zostać uszkodzone przez fundamenty i szkielet konstrukcji ochronnej. W konsekwencji 
przy modyfikacji projektu konstrukcji konieczne były wciąŜ nowe badania archeologiczne 
obejmujące ten fragment ruin, który miał być powiązany z nową strukturą. Z tego powodu 
badania i prace konstrukcyjne były prowadzone niemal równocześnie20.  

Dokoła ruin wykopano doły, w których miały się znajdować fundamenty konstrukcji 
ochronnej. Prace wykopaliskowe prowadzono równieŜ na innych obszarach otaczających 
katedrę. Dwa wykopaliska zajęły teren o powierzchni ok. 1000 m2. Znaleziska zostały 
dokładnie opisane i udokumentowane, i mimo Ŝe kompletne analizy nie są jeszcze gotowe, 
to jednak zdobyto duŜo nowej wiedzy dotyczącej katedry i średniowiecznego Hamar. 
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Ostatni etap prac wykopaliskowych trwał ponad dwa lata. Nowe informacje o katedrze 
w duŜej mierze są wynikiem wielkiego wysiłku zespołu naukowego, który pracował w bardzo 
trudnych warunkach21.  

Jednym z podstawowych zagadnień interesujących archeologów było pytanie: Dlaczego 
diecezja została ufundowana w 1152 r. właśnie w Hamar? Dlaczego katedrę, siedzibę 
biskupów, wybudowano w Domkirkeoedden? W wielu miejscach archeolodzy ,,dokopali 
się” do powierzchni i miejsc z czasów przed budową katedry, gdzie znaleźli ślady 
działalności rolniczej. Podczas prac wykopaliskowych na terenie ruin odkryto kamienną 
ścianę, która najprawdopodobniej była częścią starego kościoła, sprzed budowy katedry. 
Zbierając razem te wszystkie pojedyncze informacje, naukowcy zrozumieli, dlaczego 
Domkirkeoedden było tak istotnym miejscem22. 

Obecna konstrukcja ochronna została umiejscowiona na terenie dawnego cmentarza, 
a co za tym idzie – właśnie w tym miejscu prowadzono większość wykopalisk. W trakcie 
prac odnaleziono wiele szkieletów ludzkich, które zostały dogłębnie zbadane i udoku-
mentowane. Na tej podstawie wywnioskowano, Ŝe przykościelny cmentarz był pierwotnie 
przeznaczony dla kleru i innych osób związanych z diecezją. Świeccy mieszkańcy Hamar 
mieli prawdopodobnie coś na kształt kościoła parafialnego i byli grzebani w innych 
częściach miasta. Groby odkryto równieŜ wewnątrz katedry. W północnej części nawy 
głównej zlokalizowana była kaplica pogrzebowa, zbudowana z kamieni i cegieł, z własnym 
ołtarzem23. 

Szkielety znalezione w Hamar są największą grupą szkieletów ekshumowaną z nor-
weskich cmentarzy. Cmentarz przykościelny jest szczególny równieŜ z tego powodu, Ŝe 
chowani tam byli tylko duchowni i elita społeczna wschodniej Norwegii. Te znaleziska 
dostarczają wielu danych, które zostaną wykorzystane w późniejszych badaniach nauko-
wych24. 

W związku z koniecznością połoŜenia w katedrze nowej posadzki badania archeo-
logiczne były prowadzone równieŜ we wnętrzu ruin. Odkryto znaczny fragment dobrze 
zachowanej ceglanej posadzki w pobliŜu północnej nawy bocznej, mimo iŜ wcześniejsze 
badania zasadniczo wykluczały taką moŜliwość. Powierzchnia posadzki była bardzo znisz-
czona, ale bez większych problemów moŜna było dostrzec wzór. Dokładniejsze badania 
pokazały, Ŝe w rzeczywistości archeolodzy mieli do czynienia z dwiema posadzkami: star-
szą, zbudowaną z cegieł oraz nowszą, zbudowaną z kwadratowych ceglanych płytek. Ten 
sam typ posadzki, ale w lepszym stanie, znaleziono w południowej nawie bocznej. 
Posadzki transeptów nie zachowały się w tak dobrym stanie, ale z drugiej strony, dzięki 
temu moŜna było dostać się do miejsc znajdujących się pod posadzką ceglaną, gdzie znale-
ziono ślady jeszcze wcześniejszej posadzki, które dostarczyły nowych informacji dotyczą-
cych rozplanowania katedry25. 

Poza Hamar wszystkie średniowieczne katedry norweskie zostały juŜ archeologicznie 
rozpoznane. Ogromna część materiału historycznego pozyskanego przy badaniu katedry 
w Hamar nie została do końca przeanalizowana, co będzie przedmiotem dalszych badań. 
Dzięki wykopaliskom archeologicznym katedra została dostrzeŜona jako istotne dzie-
dzictwo kulturowe, a jej rewaloryzacja wydała się tym bardziej celowa i niezbędna. 
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5. Historia projektu 

W 1987 roku Riksantikvaren i Hedmarksmusset26 zaproponowali norweskim architek-
tom uczestnictwo w konkursie na projekt konstrukcji chroniącej ruiny średniowiecznej 
katedry w Hamar. Konkurs sponsorowała Statnens Kulturminnerad27. Głównym zadaniem 
konkursu było ustalenie, czy istnieje moŜliwość zaprojektowania takiej struktury, która 
jednocześnie ochroni bezcenne ruiny, ale teŜ harmonijnie wpisze się w miejsce i otaczający 
je krajobraz28.   

Na konkurs wpłynęły 52 projekty, z czego 50 w drodze eliminacji przeszło do kolej-
nego etapu. Decyzja sędziów była jednomyślna, pierwszą nagrodę przyznano projektowi 
„Poetry of Reason”29. Sędziowie tak określili wybrany projekt: „przekonywująca, wolna 
i poetycka interpretacja wymagań konstrukcyjnych, ucieleśniona w prosty i wiarygodny 
sposób, głęboko przeanalizowana”. Zwycięski projekt był dziełem projektantów z Oslo 
Lund & Slaatto Arkitekter. Postawili sobie oni ambitny cel zakonserwowania oraz 
wyeksponowania zachowanych fragmentów ścian i detali średniowiecznej bazyliki. Cienka 
warstwa szkła i praktycznie niewidoczne stalowe elementy konstrukcyjne przekrycia sym-
bolizują połączenie dwóch odmiennych w czasie kultur. Projekt zakłada i podkreśla zwią-
zek współczesnej technologii szkła i stali z siłą naturalnego kamienia uŜytego do budowy 
XII-wiecznej katedry30. 

Architekci musieli przejść długą i trudną drogę, zanim projekt został w pełni zrealizo-
wany. Opinia publiczna była podzielona, niektórzy nie popierali ingerencji w zabytkowe 
ruiny, proponując pozostawienie katedry w nienaruszonym stanie i wystawienie na działa-
nie natury. Inni byli zwolennikami rekonstrukcji obiektu, chcieli wybudowania nowej kate-
dry na ruinach starej31.  

Szczegółowy harmonogram realizacji konstrukcji ochronnej nie został przedstawiony 
i zatwierdzony do jesieni 1992 r. Ponadto po pierwszych pracach wykopaliskowych i po-
stawieniu fundamentów prace zostały zawieszone w związku z brakiem funduszy. Na 
przełomie 1995 i 1996 roku pojawiła się wreszcie moŜliwość ukończenia projektu. Nowy 
harmonogram realizacji inwestycji został przedstawiony na jesieni 1996 r., kiedy to zaczęto 
starać się o fundusze. W międzyczasie Statsbygg32 zgodził się występować jako menedŜer 
projektu z ramienia Riksantikvaren33. 

6. Opis projektu 

Projektowi przyświecał ambitny cel: poezja oparta na rzeczywistości. Aby zabezpieczać 
pozostałości murów i sklepień blisko 850-letniej zabytkowej bazyliki, stworzono kon-
strukcję będącą połączeniem zaawansowanych technologii budowlanych. Projekt zakładał, 
Ŝe dzięki trwałości stali i szkła kamienne ruiny będą chronione przed niszczącymi siłami 
przyrody, a stabilne warunki klimatyczne umoŜliwi ą przeprowadzenie na tym terenie dal-
szych badań archeologicznych34. 

,,Poetry of reason” to koncepcja stworzenia wokół zabytkowych ruin nowej po-
wierzchni sakralnej. Średniowieczne sklepienia katedr były przez wieki wyobraŜeniem 
nieba. Projektowana konstrukcja ochronna stworzyła uniwersalne, odczuwalne zadaszenie 
rozpościerające się nad ruinami. Dzięki uŜyciu cienkich tafli szklanych konstrukcja swo-
bodnie dopasowała się do ukształtowania terenu. Struktura rozciąga się po przekątnej 
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z północnego wschodu na południowy zachód, jej powierzchnia ogarnia szeroki horyzont, 
krajobraz i jezioro Mjosa. WzdłuŜ przekątnej z północnego wschodu na południowy zachód 
konstrukcja jest bardziej pochyła. ZróŜnicowanie kształtów ruin katedry i osłaniającej je 
struktury tworzy nową, pełną dynamizmu formę. ,,Nowa” katedra w Hamar łączy w sobie 
przesłanie średniowiecznej poboŜności i tajemnicy współczesnych technologii. Zewnętrzna 
forma konstrukcji na wiele sposobów odzwierciedla topografię terenu oraz podział i geo-
metrię ruin. Nad nawą główną konstrukcja przyjmuje formę podłuŜnego szklanego sklepie-
nia, które pozostaje w przestrzennym odniesieniu do oryginalnego sklepiania katedry. 
Intencją projektantów było, by konstrukcja przysłaniała ruiny katedry w jak najmniejszym 
stopniu. Podjęto zatem wysiłki, aby zrealizować projekt w całości, moŜliwie prosto, z za-
chowaniem jego funkcjonalności i dostosowując formę i geometrię do całości konstrukcji. 
Architekci starali się unikać osobistych, indywidualnych wizji dotyczących projektu, które 
mogłyby zaburzyć efekt końcowy i zamiast wprowadzać nowoczesne rozwiązania, posta-
wili na prostotę i jasność, która harmonizuje w organiczny i łagodny sposób z ruinami i ich 
unikalną naturą. Zapewniły to ręcznie wytwarzane materiały budowlane, które połączono 
z oryginalnymi35.  

Szklane pokrycie konstrukcji jest wzmocnione stalowymi elementami zamocowanymi 
w betonowej podstawie znajdującej się naokoło budowli. Widoczna górna część podstawy 
została wykonana z prefabrykatów betonowych. Prefabrykowane elementy znajdują się na 
odlanym na miejscu fundamencie utrzymującym cięŜar podpory. Podpora jest tak zapro-
jektowana, Ŝe pełni funkcję rynny dla spływającej z dachu wody. Konstrukcja wykonana 
jest z profili stalowych ze stopu o podwyŜszonej wytrzymałości. Elementy konstrukcji 
osadzono w betonowych fundamentach. Konstrukcję niosącą cięŜar pokrycia stanowią 
kratownice ze spawanych rur zabezpieczone przed korozją przez piaskowanie, gruntowanie 
farbą epoksydową i malowanie farbą odporną na promieniowanie ultrafioletowe. Kolor jest 
lekko stonowany przez rudawy odcień szarości, co w zestawieniu z nową posadzką 
wewnątrz ruin, w odróŜnieniu od obojętnej szarości powierzchni zniszczonej katedry, 
sprawia wraŜenie ciepła. Stalowa konstrukcja została zaprojektowana tak, by wytrzymać 
ewentualne gwałtowne opady śniegu lub deszczu. Forma architektoniczna wynika z przy-
jętych rozwiązań konstrukcyjnych, gdzie kratownice pełnią funkcję krokwi wytrzymują-
cych działanie obciąŜeń działających na płaszczyznę zadaszenia oraz przenoszących własny 
cięŜar, do których przymocowano pokrycie36. 

Fundamenty konstrukcji ochronnej są posadowione na skale, która w większości  
składa się z wapienia z małymi ilościami ałunu. Fundament prefabrykowany łączy się 
z podłoŜem skalnym podporami wylewanymi na mokro na budowie. Podpory umiejsco-
wione są pod słupami kratownicowymi, gdzie występują największe obciąŜenia37. 

Podstawowym celem przekrycia zabytku jest utrzymanie klimatu, który umoŜliwi 
konserwację ruin. Transparentność owej struktury sprawia, Ŝe ruiny są nadal elementem 
krajobrazu Domkirkeodden. W celu wzmocnienia tego efektu zastosowane szkło zamonto-
wano punktowo z uŜyciem systemowych łączników. Technologia ta zapewnia minimalne 
oddziaływanie wizualne konstrukcji dzięki temu, Ŝe szkło pełni w niej integralną rolę. 
Jedynie krawędzie poszczególnych tafli połączone zostały elastycznymi łącznikami wielko-
ści kilku milimetrów. Zastosowane oszklenie jest jednowarstwową taflą bezpiecznego szkła 
klejonego o grubości 10–15 mm. W porównaniu z innymi moŜliwymi rozwiązaniami ta 
konstrukcja charakteryzuje się największą lekkością, wytrzymałością i transparentnością38. 
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Strefa wejściowa, zlokalizowana w części wschodniej obiektu, obejmuje dwie pary 
przeszklonych drzwi o wyraźnie ramowej konstrukcji. Ramy skrzydła i ościeŜe wykonano 
z szerszych profili stalowych. śeby zapewnić odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych, 
w przeciwległej – zachodniej części budynku umieszczono dodatkowo cztery pary drzwi. 
W celu ujednolicenia fasady podziały w otwieranych skrzydłach drzwi ograniczono do 
minimum. 

Architekci musieli pamiętać, Ŝe głównym zadaniem projektowanej konstrukcji jest 
ochrona ruin katedry przed niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi. Projekt musiał 
uwzględniać osuszenie zabytku i zahamowanie procesu pękania murów pod wpływem 
niskiej temperatury. W tym celu w katedrze zastosowano system kontroli klimatycznej 
zaprojektowany w taki sposób, by chronić ruiny przed mrozem i zapobiegać skraplaniu 
pary wewnątrz konstrukcji. Co więcej, konstrukcja miała zapewnić optymalne warunki 
zwiedzającym. 

System ogrzewania w obiekcie oparty jest na kombinacji ogrzanego powietrza, które 
przemierza drogę: z dołu, potem pod szkłem i radiatorami przymocowanymi do stalowej 
konstrukcji i z powrotem w stronę ziemi. Grzejniki te pozwalają na utrzymanie temperatury 
wewnątrz obiektu powyŜej 0°C, podczas gdy na zewnątrz temperatura spada poniŜej zera. 
PoniewaŜ grzejniki umocowane są w rogach, na bieŜąco ogrzewają szkło, tym samym 
zapobiegając skraplaniu. Mogą słuŜyć ponadto szybkiemu podniesieniu temperatury 
w razie takiej konieczności. Temperatura w ruinach jest nieustannie monitorowana dzięki 
uŜyciu małych sensorów, umieszczonych bezpośrednio przy zabytkowej strukturze39. 

Główną funkcją systemu wentylacji jest zmniejszanie wilgotności, obniŜanie moŜli-
wości skraplania się pary wodnej na szkle oraz pomoc w ogrzewaniu powietrza. W ciepłe 
dni konieczna jest redukcja ciepła wewnątrz konstrukcji i osłanianie turystów przed Ŝarem 
promieni słonecznych. Jest to moŜliwe po części dzięki naturalnej wentylacji, po części 
dzięki umieszczonym wewnątrz osłonom przeciwsłonecznym. Mają one kształt ekranów 
dopasowanych i umieszczonych pod górną krawędzią dachu. Są przeźroczyste dla oka, ale 
skutecznie odbijają ciepło promieni słonecznych od budynku40.  

W celu podkreślenia sakralnego charakteru rewaloryzowanego obiektu Muzeum 
Okręgu Hedmark postanowiło wzbogacić Domkirkeodden o nowy, kamienny ołtarz, 
ambonę oraz inne elementy wyposaŜenia, które usytuowano w ich autentycznym połoŜeniu. 
Pozostałe elementy, jak np. świeczniki, lampy – wykonano z ocynkowanej stali, która har-
monizuje z kolorem samej konstrukcji ochronnej41. 

Jednym z głównych załoŜeń projektantów było stworzenie spójności między wnętrzem 
obiektu a otaczającym go terenem, tak aby ukształtowanie terenu wokół ruin było postrze-
gane jako kontynuacja przestrzeni wewnętrznej. Dlatego teren został przekształcony w taki 
sposób, aby skutecznie ukryć elementy konstrukcji nośnej, nie kontrastując jednocześnie 
z otoczeniem. W celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do zaprojektowanego obiektu 
drogi i ciągi piesze prowadzące do ruin zostały przebudowane i zmodernizowane. 
Wyrównano je i dostosowano do terenu w taki sposób, Ŝe tworzą swego rodzaju ciąg space-
rowy wokół ruin, uwzględniający czynniki archeologiczne, istniejącą roślinność oraz oko-
liczny krajobraz. 
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7. Podsumowanie 

Opisana i scharakteryzowana wyŜej śmiała, nowatorska rewaloryzacja ruin wczesno-
średniowiecznej romańskiej katedry stanowi ciekawy przykład adaptacji obiektu zabytko-
wego. Dla wielu konserwatorów, architektów czy historyków sztuki takie podejście do 
problemu ochrony i konserwacji trwałej ruiny moŜe być dyskusyjne i zbyt awangardowe, 
tym bardziej Ŝe w środowisku konserwatorskim jest wielu zwolenników tzw. angielskiej 
szkoły konserwacji ruin42. Ta myśl konserwatorska wobec problemu interwencji w zabyt-
kową ruinę została z czasem zmodyfikowana przez część środowiska konserwatorskiego 
w   Polsce, które stworzyło swoją własną szkołę. Rozpropagowana była ona przez 
A. Gruszeckiego, J. Bogdanowksiego i J. śurawskiego w ich konserwacjach w Ogro-
dzieńcu, Tenczynku czy Janowcu. Negowała rekonstrukcję i odbudowę dachów, pozwalała 
na wprowadzenie tras zwiedzania zabytku. Zgodnie z zasadami szkoły angielskiej nakazy-
wała odgruzowywanie obiektu do poziomów pierwotnych na zewnątrz i wewnątrz, co po-
zwalało na wiele odkryć nieznanych wcześniej stanów zagospodarowania. 

Interwencja konserwatorska w Hamar (choć daleko inna od szkoły angielskiej czy jej 
polskiej modyfikacji) pokazuje, Ŝe śmiałe, nowatorskie rozwiązanie architektoniczne moŜe 
pozostawać w harmonii z zabytkową substancją. MoŜe teŜ nadać zapomnianemu i za-
niedbanemu zabytkowi nową rangę, funkcję, a przede wszystkim moŜe go uratować. 

 

 

Rys. 1. Mapa środkowej Norwegii z za-
    znaczonym miastem Hamar 

Fig. 1. Map of central Norway. Town 
    Hamar was marked in the map 
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Rys. 2. Katedra w Hamar – połowa XII w. (rekonstrukcja – arch. Olav Nordhagen, 1903 r.) 

Fig. 2. The cathedral in Hamar in the half on the 12th century. Reconstruction drawing by architect 
Olav Nordhagen, 1903 r. 

 
Rys. 3. Katedra w Hamar – przełom XIII i XIV w. (rekonstrukcja – arch. Olav Nordhagen, 1907 r.) 

Fig. 3. The cathedral in Hamar at the turn of 13th and 14th century. Reconstruction drawing by 
architect Olav Nordhagen, 1907 r. 
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Fot. 1. Ruiny katedry w Hamar przed interwencją konserwatorską, 1985 r. (fot. – J. Haug) 

Photo 1. Ruins of the cathedral in Hamar before revaluation. 1985. Photo: J. Haug 

 
Rys. 4. Projekt konstrukcji ochronnej nad ruinami katedry w Hamar – rzut 

Fig. 4. Project of protective structure for the ruins of cathedral in Hamar – plan 
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Rys. 5. Projekt konstrukcji ochronnej nad ruinami katedry w Hamar – widok izometryczny 

Fig. 5. Project of protective structure for the ruins of cathedral in Hamar – isometric view 

 
Fot. 2. Konstrukcja ochronna nad ruinami katedry w Hamar – widok od południowego wschodu 

na wnętrze obiektu (fot. – M. Krupa, 2005 r.) 

Photo 2. The protective structure over the ruins of cathedral in Hamar – view from southwest on the 
building interior. Photo: M. Krupa, 2005 
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Fot. 3. Konstrukcja ochronna nad ruinami katedry w Hamar – widok od południowego wschodu 

Photo 3. The protective structure over the ruins of cathedral in Hamar – view from southwest 

 
Fot. 4. Konstrukcja ochronna nad ruinami katedry w Hamar – widok od południowego zachodu 

(fot. – M. Krupa, 2005 r.) 

Photo 4. The protective structure over the ruins of cathedral in Hamar – view from southeast. 
Photo: M. Krupa, 2005 
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Fot. 5. Konstrukcja ochronna nad ruinami katedry w Hamar – widok wnętrza podczas koncertu 

(fot. – M. Krupa, 2005 r.) 

Photo 5. The protective structure over the ruins of cathedral in Hamar – view on the building interior 
during concert. Photo: M. Krupa, 2005 
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