BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling
Kompleks 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182253936
51/3
- 1961
Staten
Roar Tønseth
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper med midtkorridor som overlapper hverandre på midten. I den søndre del er
disse forbundet med hovedbygningen med en overdekket gang. Vegger og etasjeskillere er stort sett i betong. Taket er valmet, relativt slakt og dekket
med røde teglpanner. Førsteetasje er en gråpusset sokkeletasje som rommet ulike fellesaktivitetsrom, og men som i dag benyttes til kontorer. I
hovedetasjene er det gulmalte tofagsvinduer. På østsiden er det to trappehus, med partier i glassbyggestein, og et par balkonger. På vestsiden er det
noen vaktkarnapper som vender ut mot luftegårdene. Bygningen er utvendig en god representant for en nøktern 1950-tallsarkitektur, med kvaliteter
knyttet til volumbehandling og materialbruk. Bygningen har høy grad av autentisitet i eksteriøret. Også interiøret i 2. etasje i den nordlige fløyen er
autentisk, med romstruktur,, dører og glassfelt mellom de opprinnelige salene bevart.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig i 1961 og var tegnet av arkitekt Robert Tønseth. Iht .bygningens funksjon har kravene til sikkerhet og rasjonalitet i utformingen av
pasientavdelingene vært store. Det prinsipp som ble fulgt var det såkalte vaktsalsprinsippet, med utstrakt bruk av glass mellom midtkorridoren og salene
og også mellom salene for å forenkle kontrollmulighetene med mange pasienter samtidig. Angivelig var dette en idé hentet fra Sidsjõns psykiatriske
sykehus utenfor Sundsvall, tegnet på begynnelsen av 1940-tallet av en av de fremste svenske funksjonalistiske arkitektene, Hakon Ahlberg. Størstedelen
av bygningens interiør med unntak av avdelingen i 2. etasje mot nord har vært gjenstand for endring gjennom rehabilitering og modernisering.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare den såkalte sykeavdelingen som representativt og typisk eksempel på
pasientbygning for særlig vanskelige sinnssyke. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, inkludert
materialbruk og detaljering i hele eksteriøret og i utvalgte deler av interiøret. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes
Sykeavdelingen fra det tidligere Reitgjerdet har stor symbolbetydning og helsehistorisk verdi i egenskap av sin funksjon
som landets eneste sykehus for farlige og særlig vanskelige sinnslidende menn. Bygningens utforming og særlig deler av
interiøret er en verdifull kilde til innsikt i tenkningen om psykiatribygg i tiden omkring 1950-tallet. Bygningen har høy grad
av autentisitet i eksteriøret. Interiøret i 2. etasje i den nordlige del vurderes å ha høy kulturhistorisk verdi da det er relativt
autentisk og med sine glassvegger og isolat speiler tenkningen om psykiatrien på 1940- og 1950-tallet.
Fredningen omfatter eksteriør og interiøret i 2. etasje i den nordlige fløyen. Omfang interiørvern er markert på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Bygg 03, 2.
etasje i nordfløyen
Beskrivelse: Interiøret i 2.
etasje i den nordlige fløyen
er autentisk, med
romstruktur, dører og
glassfelt mellom de
opprinnelige salene bevart.
Denne delen av bygningen
vurderes å ha svært høy
kulturhistorisk verdi i kraft
av sin autentisitet.

Side 1

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling
Kompleks 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

Bygget sett fra sør-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Korridoren mellom hovedhuset og syke-/sterkavd. sett vestover. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Inngang post A. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling
Kompleks 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

Vindu med gitter. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Vestfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Snitt av bygg 3.

Sykeavdelingen sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 2. etasje.

Side 3

BYGNING 9901557 Brøsetv. 98 - Bygg 06 - forvalterbolig
Kompleks 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182254967
51/7
1850 - 1874
Ukjent
Ukjent
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Uregulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Forvalterboligen er en 2,5 etasjes trebygning i sveitserstil, ligger øst-vestorientert ca 50 m øst for hovedbygningen. Bygningen har åpenbart fått satt inn
nye og lavere to- og treramsvinduer ved et tidspunkt, noe som klart har svekket det arkitektoniske uttrykk. Bygningen har liggende panel, og en
gurtgesims som deler opp fasadene omtrent midt på. Det kraftige utskytende taket er tekket med skifer. Bygningen har to piper.

Sammendrag bygningshistorie
Byggeår er ikke stadfestet, men bygningen er avbildet på fotografi fra 1870-tallet. Historikken er til stor del ukjent, men bygningen antas å være oppført
samtidig med hovedbygningen.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet er å bevare forvalterboligen som del av miljøet knyttet til Reitgjerdet som leprasykehus. Vernet skal
sikre materialbruken og bygningens preg av sveitserstil.
Forvalterbygningen er en av de eldre bygningene på området og var en viktig del av Reitgjerdet som leprainstitusjon. I dag
er den også et miljøskapende element i hovedbygningens omgivelser.
Vernet omfatter forvalterboligens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Forvalterboligen med garasje sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901561 Brøsetv. 98 - Bygg 12 - Verksted med garasje
Kompleks 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182254959
51/7
Staten
Ukjent
Helse/pleie
Helse/pleie
Verksted
Uregulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Det som i dag heter "Verksted med garasje" er plassert parallelt med, og like nord for, hovedbygningen. Dette var opprinnelig leprainstitusjonens likhus,
og bygningen beholdt denne funksjonen også i asylperioden. Det er er ikke dokumentert, men det er mulig at det også er Schirmer og von Hanno som
har tegnet likhuset idet bygningen fantes på 1870-tallet. Bygningen er særlig verdifull da den troolig kan fortelle noe om hovedbygningens opprinnelige
fasadebehandling. Likhuset hadde opprinnelig en rektangulær grunnplan men er senere, trolig mellom 1930-1950, bygd til med en garasje. Det
opprinnelige fasadeuttrykket er endret gjennom innsetting av større vinduer, og gjenmuring av den gamle buede hovedinngangen på kortsiden mot vest.
Ellers er den særpregede arken mot vest og noen historiserende detaljer slik som tannsnittsborder bevart .

Sammendrag bygningshistorie
Likhuset antas å være oppført i 1861, samtidig med hovedbygningen. Garasjetilbygget og endringene antas å være utført i perioden 1930-1950.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare det tidligere likhuset som en viktig del av det opprinnelige leprasykehuset. Vernet skal sikre
bygningens arkitektur, detaljering og materialbruk.
Likhuset er et opprinnelig element fra Schirmer og von Hannos leprasykehus og har sammen med hovedbygningen
betydelig kultrhistorisk verdi.
Vernet omfatter den opprinnelige bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bygningen sett fra nord. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9902959 Brøsetv. 98 - Bygg 20 - garasje, redskapsbod
Kompleks 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182255025
51/7
- 1920
Staten
Ukjent
Helse/pleie
Helse/pleie
Garasje
Uregulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Verkstedsbygningen er en langstrakt énetasjes trebygning med saltak, plassert vinkelrett til forvalterboligen. Fasadene har stående ytterpanel og små
sprossedelte vinduer. Taket er tekket med skifer.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningens historie er ikke kartlagt. Den var med på planer fra 1920-tallet, men vises ikke på bilder fra 1870-tallet.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare garasje- og redskapsbygningen som en del av forvalterboligens nærmiljø. Vernet skal sikre
bygningens materialbruk og preg av uthusbygning.
Garasje- og redskapsbygningen er et historiefortellende element i forvalterboligens og hovedbygningens nærmiljø.
Vernet omfatter garasje- og redskapsbygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Uthus/garasje ved forvalterboligen. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

