KOMPLEKS 9900183 Helse Finnmark Kirkenes

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Foreslått vernekategori:
Totalt antall bygg:

Finnmark
2030/Sør-Varanger
Sykehus
Sykehus
Verneklasse 1, fredning
7

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9903004

Elevhjem, Dr. Palmstrømsv. 7

1973

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

3448584

27/9-16

9903007

Legebolig, Dr. Palmstrømsv. 3

1955

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

193095461

27/9

9903008

Legebolig, Dr. Palmstrømsv. 5

1955

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

193095488

27/9

9903006

Pikehjem, Dr. Palmstrømsv. 13

1954

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

193167993

27/9

9903005

Søsterhjem, Dr. Palmstrømsv. 11

1955

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

193095593

27/9

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare det arkitektur- og kulturhistorisk verdifulle bygningsmiljøet med personalboliger ved Kirkenes
sykehus. Vernet skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering.
Bygningsmiljøet nord for Kirkenes sykehus har høy kulturhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene ved
et middels stort sykehus i Finnmark har vært organisert i etterkrigstiden. Bygningene har relativt høy grad av autentisitet.
Eksempelvis har alle bevart det opprinnelige fasadematerialet, taktekkingen, og for en stor del også vinduer. Når det
gjelder interiørene har det vært beskjedne endringer, men strukturene er intakte. Særpreget ved dette miljøet er at man på
et begrenset areal har et meget representativt utvalg av personalboliger for ulike personalkategorier i etterkrigstidens
sykehussamfunn. I hovedsak er dette også bygninger av høy, til dels svært høy, arkitektonisk kvalitet.
Fredningen gjelder søster- og pikehjemmet fra 1954; to overlegeboliger fra 1955 og elevhjemmet fra 1973. Vernet gjelder
samtlige eksteriører, og deler av interiørene. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn:
Kirkenes sykehus var ett av de to distriktssykehusene som ble oppført i Finnmark i perioden 1955-1975. Før krigen lå sykehuset i bykjernen, og anlegget
ble kraftig ødelagt i krigsårene. I dag benyttes bygningen som brannstasjon. Ved gjenreisningen ble det bestemt å plassere sykehuset på Prestøya, og
pasientavdelingene ligger i dag i en sydskråning med utsikt mot byen. Arkitekt for første byggetrinn som stod ferdig på 1950-tallet var Roar Tønseth mens
Ole Bornemann Bull stod for utvidelsen i 1978.
Dagens situasjon
Selve sykehuset er i dag kraftig preget av om- og tilbygginger og vurderes i dag ikke å ha vesentlig kulturhistorisk verdi. De vesentlige kulturhistoriske
verdiene knytter seg i dag til personalboliger av varierende størrelse som ligger på en terrasse i landskapet, nord for sykehuset og til dels med utsikt over
Varangerfjorden. Terrenget er skrint og tomta værutsatt, men en fjellhammer i øst gir visuell stabilitet, og kanskje også en viss klimamessig beskyttelse.
Nærmest sykehuset ligger søster- og pikehjemmet (tilnærmet det vi i dag kaller sykepleiere og hjelpepleiere), to sammenkjedede murbygninger fra 1954,
tegnet av trondheimsarkitekten Roar Tønseth sykehusets hovedarkitekt. Et hundretall meter vest for disse bygningene ligger to eneboliger i skrånende
terreng, på tegningene kalt overlegeboliger, ferdig 1955. Disse er tegnet av fylkesarkitekten v/Inge Borgen, og ser ved første øyekast ut som to
tradisjonelle 1,5-etasjes 1950-tallsbygninger, men de har også en del mer uvanlige formmessige og strukturelle trekk. Elevhjemmet fra 1973 ligger med
en spektakulær beliggenhet ytterst på en pynt om med uhindret utsikt over fjorden. Mens de andre bygningene, med sine utvetydige arkitektoniske
kvaliteter, grunnleggende var pragmatiske arkitektur fra den tidlige etterkrigstiden, fremtrer elevhjemmet som et arkitektonisk radikalt anlegg i
strukturalistisk stil og med fasader av svært høy estetisk kvalitet. Enbetjeningsbolig med fire leiligheter fra 1958 ligger på motsatt side av hovedveien til
sykehuset.
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Eiendomshistorikk
1944: Kirkenes sykehus (etabl. 1909 av A/S Sydvaranger) ødelagt av krigshandlinger.
1945: Betongskolen tatt i bruk som midlertidig sykehus.
1947: Prestøya innkjøpt til helseformål.
1954: Søster- og pikehjem ferdigbygd.
1955: Sykehusets første byggetrinn og overlegeboligene ferdig.
1958: Betjeningsbolig
1973: Elevhjemmet
1977: Pikehjemmet tatt i bruk som psykiatrisk poliklinikk.
1978: Sykehusets andre byggetrinn ferdig.
1989: 80-årsjubileum feiret.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9903004
GAB nr: 3448584
Navn: Elevhjem, Dr.
Palmstrømsv. 7
Oppført: 1973

Byggnr: 9903005
GAB nr: 193095593
Navn: Søsterhjem, Dr.
Palmstrømsv. 11
Oppført: 1955

Byggnr: 9903006
GAB nr: 193167993
Navn: Pikehjem, Dr.
Palmstrømsv. 13
Oppført: 1954

Byggnr: 9903007
GAB nr: 193095461
Navn: Legebolig, Dr.
Palmstrømsv. 3
Oppført: 1955

Byggnr: 9903008
GAB nr: 193095488
Navn: Legebolig, Dr.
Palmstrømsv. 5
Oppført: 1955

Nåværende hovedinngang til sykehuset. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Boliger ved sykehuset. Legeboligene til venstre i bildet. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.
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Foto av sykehuset 1955.

Situasjonsplan for sykehuset i 1955.

Sykehuset, med bl.a. søsterhjem til venstre. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HN Helse Finnmark HF
3448584
27/9-16
- 1973
Finnmark fylke
Terje Jacobsen
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Uregulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Elevhjemmet sto ferdig i 1973, tegnet av tromsøarkitekten Terje Jacobsen. Dette er en arkitektonisk bemerkelsesverdig bygning, og med en svært
spektakulær beliggenhet, ytterst på en pynt og med uhindret utsikt utover fjorden. Elevhjemmet er orientert nesten rett nord-syd, og oppført som en
betongkonstruksjon i tre etasjer, og med et tilbaketrukket takoppbygg over tredjeetasjen. Oppholdsrommet i toppetasjen fanger inn den spektakulære
utsikten over Varangerfjorden og må vurderes som enestående i nasjonal målestokk i denne typen bygninger.
Totalt areal er 1860 m2. Bygningen har dobbeltkorridor, og skulle romme 62 hybler og to leiligheter på to rom og kjøkken, sistnevnte er på inngangsiden
mot syd i 2. og 3. etasje. Det er trappehus i hver ende. Vaskemuligheter, bad og toaletter er i midtpartiet, dessuten et fellesrom med kjøkken i hver etasje
med bare indirekte dagslys. Fellesrommet på toppen har et kjøkken mot syd og store vinduer mot utsikten i nord. I den bare delvis utgravde kjelleren er
det fyrrom, tilfluktsrom og rom for lagring.
Uttrykket er utpreget modernistisk med markerte etasjeskiller i betong, horisontale vindusformat og med glass hele veien under langsidenes etasjeskillere
slik at de får en svevende karakter. Fasadene har trolig ingen bærende partier i ytterveggene, selv om det er store veggpartier med betong på
kortsidene. Et særpreget trekk er innfill-partiene med tegl som tilsynelatende ikke er bærende eller har forankring i bærende vegger, dette gir særlig
langsidene et elegant preg. Kortsidene er i betong som er artikulert gjennom utsparinger i forskalingen. Bygningen har små inntrukne verandaer for
enden av hver korridor på nordsiden og større verandaer på sydsiden. I vindu- og verandapartiene er det forøvriog felter med brunbeiset, liggende
trepanel.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er oppført som elevhjem 1973, og fungerer i dag som hybelblokk for sykehuset. Det har i senere tid vært noen ombyggingsarbeider, utskifting
av linoleum med vinyl, etc, som følge av lekkasjer på taket, ellers har det ikke vært vesentlige endringer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare elevhjemmet fra 1973 som en sosial- og samfunnshistorisk verdifull del av Kirkenes sykehus, og
med et særpreget uttrykk innenfor modernistisk arkitektur. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og høye grad av
opprinnelighet i materialer og detaljering. Interiørvernet skal sikre korridorene med originaldører, trappehusene,
fellesrommet i takoppbygg, ett fellesrom med kjøkken i én av etasjene som er i opprinnelig stand, ett typisk elevrom og
en leilighet i opprinnelig stand.
Elevhjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene, i dette tilfelle det laveste sjiktet,
ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert på 1970-tallet. Bygningen er dessuten et stykke særpreget
modernistisk arkitektur i en svært dramatisk kontekst og har betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Interiørvernet gjelder særlig korridorene med originaldører,
trappehusene, fellesrommet i takoppbygg, ett fellesrom med kjøkken i én av etasjene som er i opprinnelig stand, ett
typisk elevrom og en leilighet i opprinnelig stand.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Utvalgte
interiører.
Beskrivelse: Interiørvernet
gjelder korridorene med
originaldører,
trappehusene, 1. stk
fellesrom med kjøkken i én
av etasjene som er i
opprinnelig stand, 1. stk
typisk elevrom og 1 stk
leilighet i opprinnelig stand
samt fellesrommet i
takoppbygg.
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Nordveggen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fellesrom i toppetasjen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Bygningen sett mot øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Utsikten fra fellesrom toppetasjen - rett mot nord. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Snittegning av bygningen.
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Tegning av sydfasaden.

Fellesrom i toppetasjen. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Tegning av vestfasaden.

Elevhjemmet sett sydfra. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Korridor. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HN Helse Finnmark HF
193095461
27/9
- 1955
Finnmark fylke
Fylkesarkitekten
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Overlegeboligene har en lett rektangulær grunnflate, ca 9,5 x 12 m, en grunnflate på 103 m2 og noe mindre areal i loftsetasjen og i sokkelen. Bygningene
ligger i skrånende terreng og fremtrer fra utsiden som litt særpregede med sin skjeve røsting og orientering på tvers av hellingen. Som for å understreke
dette ytterligere er loftsetasjens balkong på den høye kortsiden skråformet, og likeledes er det inntrukne inngangspartiet til sokkelarealet gitt en ikke
vinkelrett form. Den skjeve røstingen er i dette tilfellet også blitt fulgt opp med ulik høyde på gesimsen, veggen på inngangssiden mot øst er således
lavere enn veggen mot vest, som er inntrukket for å gi ly til en uteplass. 1. etasje rommer stue, arbeidsrom, kjøkken og spisestue, mens loftetasjen
rommer soverommene. Sokkelen har egen inngang, et relativt stort inngangsparti og et disponibelt rom, som det står på tegningene. Det antas at dette
rommet er tiltenkt leger som har privatpraksis hjemme. Veggene antas å være en reisverkskonstruksjon, og har supanel utvendig. Taket er skifertekket,
og har et kobbhus på vestre takflate. Vinduene er i hovedsak enrams, men er ofte satt sammen med smalere vinduer som gir et asymmetrisk inntrykk.
Vinduene ved inngangspartiene er fininndelt med sprosser, og sammen med de forseggjorte dørene danner disse et raffinert anslag. Interiøret gir
inntrykk av å være tiltenkt statusarbeidskraft med arkitekttegnet peis, gulvparkett og spesiallagd veggpanel. Både utvendig og innvendig kan boligene
sies å være preget av høy autentiset, selv om en del vinduer er skiftet ut. Autentisiteten utvendig gjelder trolig også fargesettingen hvor det mest
særpregede er bruken av kontrastfarger på de inntrukne veggpartiene ved inngangene og uteplassen. Veggene antas å være tilleggsisolert ved
innblåsing. Den vestre av boligene har også en liten og tidstypisk garasje, oppført 1973.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig som overlegebolig i 1955, og bortsett fra utskifting av noen vinduer antas bygningen ikke å ha gjennomgått større endringer. Trolig
tilleggsisolert ved innblåsing av isolasjon.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av de to overlegeboligene er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes
sykehus som kulturminner fra gjenreisingen i Finnmark, og å bevare bygningene som særpreget 1950-tallsarkitektur.
Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i materiakbruk og detaljering.
De to overlegeboligene har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene, i dette tilfelle i det øvre
sjiktet, ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi
som deler av gjenreisingen av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentisk gjenreisningsarkitektur i tre har
og betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Vernet gjelder bygningens eksteriør, og interiørene i sokkeletasje og 1. etg.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1.
Interiørnavn: Interiør 1.
etasje og sokkeletasje.
Beskrivelse: Deler av
interiøret er godt bevart
med opprinnelig
planløsning, materialbruk
og detaljer.
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Huset sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Tegning garasjer for legeboligene.

Interiør stue. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Interiør stue 1. etasje. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Trapperom 1. etasje. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HN Helse Finnmark HF
193095488
27/9
- 1955
Finnmark fylke
Fylkesarkitekten v/Inge Borgen
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Overlegeboligene har en lett rektangulær grunnflate, ca 9,5 x 12 m, en grunnflate på 103 m2 og noe mindre areal i loftsetasjen og i sokkelen. Bygningene
ligger i skrånende terreng og fremtrer fra utsiden som litt særpregede med sin skjeve røsting og orientering på tvers av hellingen. Som for å understreke
dette ytterligere er loftsetasjens balkong på den høye kortsiden skråformet, og likeledes er det inntrukne inngangspartiet til sokkelarealet gitt en ikke
vinkelrett form. Den skjeve røstingen er i dette tilfellet også blitt fulgt opp med ulik høyde på gesimsen, veggen på inngangssiden mot øst er således
lavere enn veggen mot vest, som er inntrukket for å gi ly til en uteplass. 1. etasje rommer stue, arbeidsrom, kjøkken og spisestue, mens loftetasjen
rommer soverommene. Sokkelen har egen inngang, et relativt stort inngangsparti og et disponibelt rom, som det står på tegningene. Det antas at dette
rommet er tiltenkt leger som har privatpraksis hjemme. Veggene antas å være en reisverkskonstruksjon, og har supanel utvendig. Taket er skifertekket,
og har et kobbhus på vestre takflate. Vinduene er i hovedsak enrams, men er ofte satt sammen med smalere vinduer som gir et asymmetrisk inntrykk.
Vinduene ved inngangspartiene er fininndelt med sprosser, og sammen med de forseggjorte dørene danner disse et raffinert anslag. Interiøret gir
inntrykk av å være tiltenkt statusarbeidskraft med arkitekttegnet peis, gulvparkett og spesiallagd veggpanel. Både utvendig og innvendig kan boligene
sies å være preget av høy autentiset, selv om en del vinduer er skiftet ut. Autentisiteten utvendig gjelder trolig også fargesettingen hvor det mest
særpregede er bruken av kontrastfarger på de inntrukne veggpartiene ved inngangene og uteplassen. Den vestre av boligene har også en liten og
tidstypisk garasje, oppført 1973.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig som overlegebolig i 1955, og bortsett fra utskifting av noen vinduer antas bygningen ikke å ha gjennomgått større endringer.
Veggene antas å være tilleggsisolert ved innblåsing.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av de to overlegeboligene er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes
sykehus som kulturminner fra gjenreisingen i Finnmark, og å bevare bygningene som særpreget 1950-tallsarkitektur.
Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i materiakbruk og detaljering.
De to overlegeboligene har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene, i dette tilfelle i det øvre
sjiktet, ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi
som deler av gjenreisingen av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentisk gjenreisningsarkitektur i tre har
og betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Vernet gjelder bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Legeboligen fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Originalt fargevalg på hagesiden. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.
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Tegning garasjer for legeboligene.

Plantegning 1. etasje.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HN Helse Finnmark HF
193167993
27/9
- 1954
Finnmark fylke.
Ark. Roar Tønseth
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Uregulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pikehjemmet er i to etasjer og en sokkeletasje mot sør, og ligger nærmest sykehuset. Det er er i nordenden forbundet med et enetasjes lite mellombygg
og deretter til søsterhjemmet som er i tre etasjer som ligger forskjøvet i vinkel. Søsterhjemmet ligger også noe høyere og vinkel- og høydeforskyvningen
medvirker til å gi spenning til de ellers nøkterne husvolumene. Begge bygningene har midtkorridor, men mens søsterbygningen bare har beboelsesrom
på én side, utsiktssiden, har pikehjemmet slike rom på begge sider. Begge bygningene har saltak tekket med skifer. Loftsetasjene benyttes til lagring.
Strukturen på beboelsesarealet er likeartet, inngangsrom med vaskeservant, selve soverommet, og et lite kott til klær. Forskjellen mellom søstre og piker
markeres ved arealet, 15m2 vs 10m2, og størrelsen på vinduene, med tre rammer vs to. Sistnevnte forskjell er derved lesbar i fasaden. Forskjellen i
standard ellers er ikke stor, fem søstre deler på ett wc, elleve piker deler på to. Personalet har også noen bad, tekjøkken og fellesrom til disposisjon.
Søstrenes fellesrom er i 2. etasje i sørøstgavlen, mens pikene har sitt i det lille mellompartiet. Begge rommene har åpen peis. Begge bygningene har
adgang til fellesterrassen over det lille mellombygget med tidstypisk "siksakformet" smijernsrekkverk. Materialbruk for begge bygningene er lik; Vegger
og dekker er i pusset og malt betong. Det er likevel mange små variasjoner i bygningene både innvendig og utvendig. Pikehjemmet har en liten resepsjon
ved inngangen, mens søstrene har et lite oppholdsrom. Pikehjemmet hadde tidligere et parti med glassbyggestein i trappepartiet og en liten balkong på
østsiden. Søsterhjemmets bakside har partier med bare små vinduer som danner dekorative elementer i fasaden. Bygningene er i liten grad endret, og
har stor grad av opprinnelighet både i eksteriøret og interiøret.

Sammendrag bygningshistorie
Søster- og pikehjemmet stod ferdig i 1954. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ble etablert i bygningen 1977, voksenpsykiatrisk poliklinikk fire år
seinere.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av søster- og pikehjemmet er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes
sykehus som kulturminner fra gjenreisingen i Finnmark, og å bevare bygningene som representative eksempler på 1950tallsarkitektur av høy kvalitet. Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i
materialer og detaljering. Formål med interiørvern er særlig å ivareta korridorene med originaldører; inngangsparti;
fellesrom med peis i mellometasjen samt et representativt rom med tilknyttet tekjøkken i søsterhjemmet og fellesrom
tilknyttet pikehjemmet i mellombygg.
Søster- og pikehjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene ved et middels stort
sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi som deler av gjenreisingen
av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentiske og har betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
Vernet gjelder søster- og pikehjemmet fra 1954. Vernet gjelder samtlige eksteriører, interiørene i søsterhjemmet og
interiøret i mellombygget med peisestue.
Verneklasse 1, fredning

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

Pikehjemmet med søsterhjemmet bak. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
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HN Helse Finnmark HF
193095593
27/9
- 1955
Finnmark fylkeskommune.
Roar Tønseth
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Uregulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pikehjemmet er i to etasjer og en sokkeletasje mot sør, ligger nærmest sykehuset. Det er er i nordenden forbundet med et enetasjes lite mellombygg og
deretter til søsterhjemmet som er i tre etasjer og som ligger forskjøvet i vinkel. Søsterhjemmet ligger også noe høyere og vinkel- og høydeforskyvningen
medvirker til å gi spenning til de ellers nøkterne husvolumene. Begge bygningene har midtkorridor, men mens søsterbygningen bare har beboelsesrom
på én side, utsiktssiden, har pikehjemmet slike rom på begge sider. Begge bygningene har saltak tekket med skifer. Loftsetasjene benyttes til lagring.
Strukturen på beboelsesarealet er likeartet, inngangsrom med vaskeservant, selve soverommet, og et lite kott til klær. Forskjellen mellom søstre og piker
markeres ved arealet, 15m2 vs 10m2, og størrelsen på vinduene, med tre rammer vs to. Sistnevnte forskjell er derved lesbar i fasaden. Forskjellen i
standard ellers er ikke stor, fem søstre deler på ett wc, elleve piker deler på to. Personalet har også noen bad, tekjøkken og fellesrom til disposisjon.
Søstrenes fellesrom er i 2. etasje i sørøstgavlen, mens pikene har sitt i det lille mellompartiet. Begge rommene har åpen peis. Begge bygningene har
adgang til fellesterrassen over det lille mellombygget med tidstypisk "siksakformet" smijernsrekkverk. Materialbruk for begge bygningene er lik; Vegger
og dekker er i pusset og malt betong. Det er likevel mange små variasjoner i bygningene både innvendig og utvendig. Pikehjemmet har en liten resepsjon
ved inngangen, mens søstrene har et lite oppholdsrom. Pikehjemmet hadde tidligere et parti med glassbyggestein i trappepartiet og en liten balkong på
østsiden. Søsterhjemmets bakside har partier med bare små vinduer som danner dekorative elementer i fasaden. Bygningene er i liten grad endret, og
har stor grad av opprinnelighet både i eksteriøret og interiøret.
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Interiør
Interiørnr: 1.
Interiørnavn: Interiør
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er godt bevart
med planløsning,
materialbruk og detaljer.
Peis i fellesrom i 2. etasje
og i mellombygget mot
pikehjemmet.
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Søsterhjemmet, med pikehjemmet til høyre. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Fellesrom mellombygg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning.

Bygningen avbildet fra nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Baksiden av bygget, med elevhjemmet bak. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Det finnes originalvinduer i bygningen. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.
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Fellesrom søsterhjemmet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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