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Svar på skriftlig spørsmål om "Hvor skal minibyggernes modell av Domkirken fra
1880 plasseres?"
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost 24.03.17, spørsmålet lød:
«Folk flest i Kristiansand og kanskje langt ut over byens grenser, kjenner til Minibyggerne som
siden 21 juni 1990 har bygget kopier av hus fra flere kvartaler i Kvadraturen i størrelse 1:10.
Minibyggerne i Kristiansand er pensjonister med fingerferdigheter, aktivitetstrang og
oppfinnsomhet. I 2003 ble ca 150 ferdige småhus, kopier av hus fra Posebyen slik de så ut
omkring 1890, og et massivt vernebygg overlevert fra Kristiansand Minibyggere til
Kristiansand kommune. Vi kan se og glede oss over denne Minibyen på Kristiansand
Museum på Kongsgård.
Men minibyggerne har ikke gitt seg med disse byggene. Nå har de bygget en kopi av
domkirken slik den så ut før brannen i 1880, i størrelsen en til ti. Den har vært utstilt i
Rådhuskvartalet. Modellen er 4,5m bred, 5,5 m lang og 4,4 m høy. Minibyens hus på
Kristiansand museum rommer ikke en slik modell.
Nå er kirken demontert og står i Minibyggernes lokaler i Kristian IV gate 81-83
Det er en dårlig løsning å la den forbli der. Den må bli utstilt et sted hvor den kan være til
glede for alle som vil se den.
Så hva nå? Hvor skal kirken få sin permanente plass? Flere ledende politikere i Kristiansand
har vært på besøk hos Minibyggerne og uttrykt sin beundring for arbeidet. Det er ikke nok.
Nå er håpet at ordføreren kan føre oss nærmere løsningen på spørsmålet.
Vil ordføreren arbeide for en rask løsning på følgende:
HVOR SKAL KIRKEN FÅ SIN PERMANENTE PLASS?»
Svar:
Jeg er imponert over hva Minibyggerne har fått til. Modellen av Domkirken slik den så ut før
brannen i 1880, har som Jæger påpeker, stått utstilt i Rådhuskvartalet. I dag står kirken
imidlertid i Minibyggernes lokaler.
Ordfører og varaordfører hadde 1. september 2016 et møte hos minibyggerne og ble
imponer av virksomheten deres. Helt siden den tid har vi jobbet i forhold til kommunale
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administrasjonen for å finne en løsning hva gjelder plassering av Domkirke-modellen. Jeg er
glad for å fortelle at saken nå har funnet sin løsning.
Utfordringen har vært at det har vært antatt at det ikke er plass til Domkirken i lokalet på
Kongsgård. En av årsakene til at det har vært vanskelig å få flyttet modellen hit, er det har
vært vanskelig å få til en god plassering av kirken mellom de øvrige byggene.
Teknisk sektor har vært i kontakt med museet, for å se på alternative plasseringer av kirken i
lokalene. Det mener museet at de har funnet. Deres forslag er at de opprinnelige 2,5
kvartalene som bygget ble laget for, flyttes, slik at kirkebygget kan plassers bakers i lokalet.
Det betyr at publikum når de kommer inn, blir møtt av kvartalene med småhus med den store
kirka i bakkant. Det arbeides også med å så på muligheten for å få plass til modellen av
Børsen.
Jeg mener at dette er en god løsning og en løsning som gjør at det er mulig å studere
minibyggernes arbeid i en sammenheng. Ekteparet Mesel arbeider med å lage et
"hefte"/formidling knyttet til deres rusleturbok som omhandler disse 2,5 kvartalene. Det gjør
at også formid lingen blir godt ivaretatt.
Museet og kommunen ønsker på sikt å få erstattet dagens kontorbygg med et nytt
publikumsmottak i størrelse med bygget i museumshavna. Dette vil gi muligheter for bedre
og mer tilpassede lokaler for minibyen, men det ligger noe frem i tid. Frem til dette mener jeg
at den løsningen teknisk sektor og Vest-Agder museet har funnet, vil gjøre minibyen og
domkirka godt tilgjengelig for publikum og legge til rette for at flere kan lære om kvadraturens
historie.
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