KOMPLEKS 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

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

Troms
1902/Tromsø
Psykiatrisk sykehus
Psykiatrisk sykehus
Verneklasse 1, fredning
8

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

9903028

Boliger Lars Eriksens veg 4-10

1957 - 1959

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

9903027

Gårdsanlegget

1890

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

9901808

Psyk. avd. Åsgård, bygg 1-11

1957 - 1962

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

GAB nr

Gnr/Bnr
118/1561
118/1561

11447961

118/1561

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med vern av anlegget er å bevare bygningsstrukturen på Åsgård sykehus som landets eneste helhetlige
psykiatriske spesialsykehus bygget i sin helhet i etterkrigstiden. Formålet er videre å bevare et utvalg personalboliger som
del av det opprinnelige anlegget. Vernet skal sikre bygningenes hovedstruktur, arkitektonisk uttrykk og opprinnelige
detaljer og materialbruk.
Åsgård sykehus er et betydelig helsehistorisk kulturminne som landets eneste helhetlig planlagte psykiatriske sykehus fra
etterkrigstiden, samtidig som det er det siste eksemplet på planlegging i den gamle asyltradisjonen med klare kjønnsskiller
og vekt på arbeid som terapi. På tross av en del endringer har anlegget verdi både som historisk kilde og ved å
dokumentere en utvikling av stor samfunns- og sosialhistorisk interesse. Samlet gir dette anlegget en betydelig
pedagogisk verdi. Åsgård er også et monument over storsamfunnets satsing på psykiatrien i de to nordligste fylkene, og et
konkret sosialt minnemerke for både majoritets- og minoritetsgrupper. Personalboligene på vestsiden av Lars Eriksens
veg (nr 4-10) vurderes å ha betydelig arkitekturhistorisk verdi som autentiske og tidstypiske 1950-tallsbygninger.
Vernet omfatter hele anlegget, dvs samtlige opprinnelige bygningsvolumer, med mellomliggende korridorer, bygningenes
eksteriør samt interiør i pasientbygning nr 7 og interiør i bygning, nr 10 (med særlig vekt på inngangsparti/vestibyle).
Vernet omfatter dessuten det gamle gårdsbruket (våningshus, fjøs, stabbur og annen mindre bygning), samt
personalboligene i Lars Eriksens vei nr 4-10.
Verneklasse 1 fredning, omfatter bygning 7 og 10 samt boligene Lars Eriksens vei nr 4-7, øvrige bygninger er i
verneklasse 2, bevaring. Verneklasse og anbefalt verneområde er vist på kart.

Side 1

KOMPLEKS 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård
Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn:
Allerede ved åpningen av Rønvik sykehus i 1902 skal det ha vært fremmet ønske om å få et asyl nærmere de to nordligste fylkene. I 1924 samtykket
også Stortinget i etableringen av et nytt statsasyl i Troms fylke. Som en følge av økonomiske nedgangstider ble planene stilt i bero, men det ble opprettet
et pleiehjem for sinnssyke i Hammerfest 1930 ved ombygging av epidemisykehuset. Det ble dessuten vedtatt å utvide Rønvik (Her kom krigen imellom
etter at bare et par personalboliger var blitt oppført.).
Planene ble tatt opp igjen etter krigen og i 1947 vedtok Stortinget å kjøpe inn eiendommen Åsgård med 800 mål innmark og utmark. Departementet
nedsatte en plankomité i 1949 som slo fast plassbehovet for alvorlig sinnssyke til minimum 450, at det var behov for en klinikkavdeling med minst 50
plasser, og at en trengte en poliklinikk for ambulant behandling og ettervern. Åsgård skulle dessuten være et psykiatrisk sykehus og ikke et sinnssykehus
for å markere at en skulle behandle sinnslidelser fra de alvorligste psykoser til de letteste nevroseformer. De siste spesialsykehuset av dette slaget i
Norge var oppført i 1926 (Lier) og forbildene til et moderne anlegg måtte derfor søkes utenlands, fortrinnsvis ble dette Sidsjöns sjukhus i Sundsvall,
tegnet av arkitekt Hakon Ahlberg (1943).
Det forelå tidlig planer om å samlokalisere det nye sykehuset med de to andre offentlige sykehusene i Tromsø og at hele anlegget skulle ligge på den
såkalte Bymyra. Idéen ble skrinlagt i 1952, en gikk tilbake til den opprinnelige tomten, og utlyste i 1954 en arkitektkonkurranse for et anlegg med et åpent
og vennlig preg. De fremste sykehusarkitektene i landet deltok i konkurransen, som hadde Karl Grevstad og Henrik Biong som juryens arkitektfaglige
kompetanse. Juryen understreket viktigheten av et driftsøkonomisk hensiktsmessig og rasjonelt anlegg, og anbefalte enstemmig utkastet Dire Necessitas
fra de to relativt ukjente arendalsarkitektene Ketil Ugland og Hans P. Thorne.
To motsatte prinsipp styrte planleggingen: Kravet om konsentrasjon ut fra driftsøkonomi og forflytning av ansatte/pasienter; og kravet om spredning for å
sikre pasientene ro og friluftsområder. Det førstnevnte kravet skulle gjøre Åsgård til et moderne anlegg. På mange andre måter var det et tradisjonelt
asyl; kjønnene skulle for eksempel være klart adskilt i hver sin halvdel (menn i nord, kvinner i sør), et prinsipp som ellers var på vei ut av helsevesenet på
denne tiden (Også her var det noen unntak, eksempelvis for tuberkuloserammede). Inndelingen av pasientene i tre hovedkategorier, rolige, delvis urolige
og urolige (sistnevnte tradisjonelt diskret tilbaketrukket i anlegget), var grunnleggende den samme som på Gaustad på 1850-tallet. Troen på arbeidet
som terapi var fortsatt rådende og gårdsbruket var en integrert del av anlegget, bare et titall år før asylene begynte å kvitte seg med både hager og
gårdsdrift. Inndeling etter klasse var falt bort, men til gjengjeld eksisterte det (fra 1980?) en geografisk underinndeling etter distrikt i Troms og Finnmark.
Da skillet mellom kronisk og ikke-kronisk også var et inndelingskriterium, ble behovet stort for et differensiert anlegg.
Målsetningen om ro for pasientene var trolig vanskelig å realisere. Det kunne (ifølge originaltegningene) være 6-sengsrom for urolige pasienter (i
jubileumsheftet angis at det kunne være 8-sengsrom). Da disse, for maksimal kontroll, kunne være organisert etter det såkalte vaktsals-prinsippet, kjedet
sammen og til dels med vinduer mot korridorene, kunne det i praksis snarere bli 18-sengssaler.
Dagens situasjon:
Anlegget er orientert i nord-sydlig retning i en vestskråning ned mot Sandnessundet, med utsikt mot Kvaløya. Strukturelt er sykehusområdet det samme i
dag som på midten av 1960-tallet; det er ingen vesentlige bygningsmessige tilskudd på sykehusområdet, og heller ikke noen rivinger med unntak for
mindre gårdsbygninger.
Alt i alt er det syv pasientbygninger fra nord til sør, fordelt langs en lang korridor. I tillegg er det tre ytterligere bygninger for fellesfunksjoner,
administrasjon og teknikk. Det vennlige preget som programmet krevde, har arkitekten trolig søkt å realisere ved å variere høyden, som varierer fra
korridorenes én etasje til tre etasjer pluss sokkel. Variasjon er også oppnådd ved at bygningene er brutt i flere volumer, og ved å stille huskropper på
tvers av lengderetningen. Høydeforskjellene i terrenget er aktivt brukt slik at anlegget fra øst ankomstsiden - fortoner seg som lavere og mykere enn fra
vest og fjordsiden. Fargebruken, med hvite innramminger av vinduene, er trolig også et element knyttet til målsetningen om variasjon. Eldre flybilder
antyder en større variasjon tidligere enn i dag.
Administrasjons- og økonomiavdelingene ligger sentralt i anlegget slik de tradisjonelt også gjorde på de gamle asylene. I denne delen finnes også festsal
og spisesal for de ansatte. Hovedinngangen med ventehall, ekspedisjon, legeadministrasjon, etc., ligger på østsiden av denne delen, og nærmest
personalboligene lenger opp i skråningen. Situasjonen er endret da ledelsen i dag sitter på hovedsykehuset i Breivika. Gårdsbruket med gjenværende
økonomibygninger ligger lengst syd på området.
Personalboligene var i konkurranseutkastet i hovedsak fremstilt som blokker av lignede slag som i sykehusanlegget, men de ble i praksis fordelt på en
rekke mindre boligtyper. En del av disse, som for eksempel det store elevhjemmet, er i dag avhendet. De som i dag fremtrer som de mest autentiske er
Lars Eriksens veg 4 10, en rekke med særpregede toetasjes firemannsboliger i mur like øst for sykehusets søndre del.
Åsgård sykehus ble integrert i daværende Regionsykehuset i Tromsø (nåværende Universitetssykehuset Nord-Norge HF) i 1998. På sykehusområdet er
det i dag lokalisert 3 psykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Spesialpsykiatrisk avdeling (med 2 sikkerhetsposter,
alderspsykiatrisk post og alderspsykiatrisk poliklinikk, Rus- og psykiatripost, Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling samt aktivitetssenter),
Allmennpsykiatrisk avdeling (med 2 akuttposter, subakuttpost og rehabiliteringspost) og Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn som er et
distriktspsykiatrisk senter (voksenpsykiatrisk poliklinikk, akuttenhet med akutt-team og akuttpost, rehabiliteringsenhet med rehabiliteringsteam og
rehabiliteringspost samt døgenhet). I tillegg er det lokalisert fellesfunksjoner som teknisk selsjon, husøkonom, renhold, sentralbord for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, kurs- og konferansesenter m.v. Avdeling for klinisk psykiatri ved Universitetet i Tromsø er også lokalisert til
Åsgårdområdet.

Eiendomshistorikk
1924: Stortinget samtykket i etableringen av et nytt statsasyl i Troms.
1947: Stortinget vedtok å kjøpe eiendommen Åsgård, innkjøpt året etter.
1949: Sosialdepartementet nedsatte en plankomité som avgav innstilling i 1953.
1950: (ca) Psykiatrisk avdeling i Tromsø opprettet i to tyskerbrakker.
1954: Arkitektkonkurranse utlyst, vinner kåret i 1955.
1957: Byggingen av de to første sykepaviljongene, hybelhus og firemannsboliger, påbegynt.
1961: Sykehuset åpnet for delvis drift.
1962: Åsgård overført fra staten til Troms og Finnmark, samt bykommunene Harstad,
Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Vardø.
1963: Gartneriet bygges ut med to veksthusanlegg og potetlager.
2002: Anlegget overført til staten.
1964: Bykommunene ikke lenger direkte eiere.
1968: Det opprinnelige byggeprogrammet (med visse endringer) fullført.
1971: Festsalsbygningen rammet av brann.
1985: Rapport fra Norsk institutt for sykehusforskning (NIS); Anbefaling om en-sengsrom med
direkte adgang til wc/dusj fra alle rom som norm.
60 vinduer fra 1959-bygningene utskiftet.
2002: Åsgård overført til staten.
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KOMPLEKS 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård
Verneverdige bygg
Byggnr: 9901808
GAB nr: 11447961
Navn: Psyk. avd. Åsgård,
bygg 1-11
Oppført: 1957 - 1962

Byggnr: 9903028
GAB nr:
Navn: Boliger Lars
Eriksens veg 4-10
Oppført: 1957 - 1959

Byggnr: 9903027
GAB nr:
Navn: Gårdsanlegget
Oppført: 1890

Personalboliger i Lars Eriksens vei, øst for sykehuset. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Parti fra Åsgård sett mot sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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KOMPLEKS 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

Innebygde forbindelsesganger løser logistikken på Åsgård. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Anlegget sett fra åsen bak, mot nordvest. Foto: Fra jubileumshefte.

Side 4

BYGNING 9903028 Boliger Lars Eriksens veg 4-10
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

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

HN Universitetssykehuset Nord-Norge HF
118/1561
1957 - 1959
Sosialdepartementet
Ketil Ugland/ Hans P. Thorne, Arendal
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: Tromsø byplan. Reguleringsplan for deler av
Åsgård.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Boligene ved Åsgård ligger øst for, og parallelt med, sykehuset, med et ubebygd område imellom. Den første bebyggelsen, blant annet en rekke med
firemannsboliger, ble oppført samtidig med den første utbyggingsfasen av sykehuset på slutten av 1950-tallet, og det er disse bygningene som ligger
nærmest sykehuset. Senere ble en rekke andre boliger oppført for de ulike medarbeiderne, som elevhjem og legeboliger. Størsteparten av disse er nå
solgt ut og/eller ombygd. De syv bygningene i Lars Eriksens vei er alle sammen utvendig svært autentiske toetasjes murbygninger i 1950-tallsstil. Et
uvanlig trekk er at de har gavlene, på tyrolermanér, mot veien hvor også inngangen er. Inngangssiden er også særpreget med en sterk betoning av
trappehuset ved hjelp av et særpreget glassparti. Særpreget er også inngangen med de to inngangsdørene i edeltre som såvidt vites har hver sin rolle:
som inngang og utgang, en uvanlig konstruksjon på denne type bygninger. Mot vest er det fire balkonger hvor de to øvre har små særpregete
tempelgavltak over seg. Selve balkongene har smekre metallrekkverk, men med igjenkledte nedre partier med liggende smale lekter. I likhet med
sykehusbygningene speiles betongkonstruksjonen i fasadens struktur i gavlene ved at etasjeskillere, og veggdelere, er markert i fasadene. Disse
dekorative elementene har trolig teknisk vært utsatte deler, og noen steder er det tegn til forvitring. Flatene imellom disse er pusset jevnt, i likhet med
kortsidene. Vinduene er énrams vippevinduer, men med en losholt i øvre del av rammen. De nordligste av bygningene har delvis utskiftede vinduer.
Utfomingen er forenklet uten losholtoppdelingen. Gavlspisspartiet på fasaden mot fjorden er kledt med stående trepanel, men det er ukjent hvorvidt dette
er opprinnelig, eller skyldes klimautsatthet. Tilsvarende parti mot øst er ikke kledt med panel. Enkelte andre småpartier er også innkledt med panel, for
eksempel mellom vinduene i trappehus på inngangssiden. Takenes tilstand, inkludert tekking er ikke kartlagt, men det antas at det er brukt samme
tekking her som det opprinnelig var på sykehusbygningene. Interiørene er ikke kartlagt.

Sammendrag bygningshistorie
De syv firemannsboligene ble oppført like før sykehusets åpning i 1960. Det har bare vært beskjedne ytre endringer på dem senere. Evt innvendige
endringer er ukjent.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare de 7 boligene i Lars Eriksens vei 4-10, oppført for personalet ved Åsgård sykehus ca 1959, som
viktige eksempler på de boliger som var en nødvendig del av strukturen på ved større helseinstitusjoner langt opp i
etterkrigstiden. Vernet skal sikre hovedstruktur, arkitektonisk uttrykk, opprinnelige detaljer og materialbruk.
Boligene ved Åsgård sykehus har stor helsehistorisk verdi som sentrale elementer ved landets eneste helhetlig planlagte
psykiatriske sykehus fra etterkrigstiden. Det var nødvendig å kunne tilby gode boliger for å få den ønskede arbeidskraften.
Boligene har betydelig pedagogisk verdi i kraft av sin forbindelse til den eldre sykehusplanleggingen hvor personalet også
bodde der hvor de arbeidet. De aktuelle bygningene har meget stor arkitekturhistorisk verdi da det er relativt få autentiske
eksempler på 1950/60-tallsarkitektur bevart i landsdelen.
Vernet omfatter alle de syv bygningene i Lars Eriksens vei 4-10. Verneklasse 1, omfatter nr 4, 5, 6 og 7. Verneklasse 2
omfatter nr 8, 9 og 10.
Verneklasse 1, fredning

Personalboligen, inngangssiden Foto: Olav Austlid, Troms fylkeskommune. Fasade mot fjorden Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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BYGNING 9903028 Boliger Lars Eriksens veg 4-10
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

Inngangsparti, detalj Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Inngangssiden Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9903027 Gårdsanlegget
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

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

HN Universitetssykehuset Nord-Norge HF
118/1561
- 1890
Ukjent
Ukjent
Landbruk
Helse/pleie
Bolig
Regulert: Tromsø byplan. Reguleringsplan for deler av
Åsgård.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Våningshuset på Aasgård er oppført i sveitserstil engang på slutten av 1800-tallet. Hovedvolumet er en 1,5-etasjes laftet tømmerkasse med langsiden
vendt mot fjorden og en dekorativ ark i loftsetasjen. På motsatt side, mot sør, er det to fløyer, én på hver side av langsiden. Fasadene har liggende høvlet
panel, men stående under vinduene i første etasje, og med en gurtgesims på toppen. Vinduene var T-post, men noen av dem har også vært av empiretypen med tre glass i høyden. Noen av de førstnevnte er fortsatt bevart, mens empirevinduene er utskiftet. Bygningen har i senere tid fått noen tilbygg på
kortsidene. Ifølge Sefrak-registreringen har taket vært tekket med papp, noe det også er i dag.
To mindre trebygninger er på sørsiden av våningshuset, begge trolig fra omtrent samme tid som våningshuset, dvs ca 1890. Den ene er en enetasjes
bygning på ca 3,5 x 8m. Den andre bygningen er et lite stabbur med klokketårn på ca 3 x 4m Begge bygningene har ifølge Sefrak, stående panel og
taktekking av huggen skifer. En større låvebygning, oppgitt til å være fra ca 1950, står et stykke fra våningshuset, men hører naturlig til i anlegget.

Sammendrag bygningshistorie
Gårdsanlegget Aasgård har både gitt arealer og navn til sykehuset. Den nåværende gårdsbebyggelsen er, ifølge opplysninger fra fylkeskommunen, fra
slutten av 1800-tallet. Unntaket er låven som antas å være fra ca 1950. En eldre uthusbygning ble nylig revet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med vern av gårdsanlegget er å bevare en vesentlig del av bygningsstrukturen på Åsgård sykehus som landets
eneste helhetlige psykiatriske spesialsykehus bygget i sin helhet i etterkrigstiden. Vernet skal sikre hovedstruktur,
arkitektonisk uttrykk, opprinnelige detaljer og materialbruk.
Åsgård sykehus har stor helsehistorisk verdi som landets eneste helhetlig planlagte psykiatriske sykehus fra
etterkrigstiden. Anlegget har også betydelig pedagogisk verdi som det siste eksemplet på den gamle asylplanleggingen
hvor institusjonene både skulle være selvforsynte med fødevarer og hvor arbeidet med jorda var et terapeutisk verktøy.
Gårdsanlegget Aasgård har, til tross for relativt lav autentistiet, verneverdi i dette perspektivet,

Omfang:
Vernekategori:

Vernet omfatter våningshuset, de to eldre småbygningene syd for våningshuset, og låven fra ca 1950-tallet.
Verneklasse 2, bevaring

Uthusbygning på Aasgård, revet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Våningshuset på Aasgård. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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BYGNING 9901808 Psyk. avd. Åsgård, bygg 1-11
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

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

HN Universitetssykehuset Nord-Norge HF
11447961
118/1561
1957 - 1962
Sosialdepartementet
Ketil Ugland/ Hans P. Thorne
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Tromsø byplan. Reguleringsplan for deler av
Åsgård.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningene er i all hovedsak murbygninger i to og tre etasjer med saltak. Bygningene har en enkel, men variert utforming, tidstypisk for perioden etter
krigen. All taktekking er utskiftet, likeledes er de opprinnelig pussede fasadene etterisolert og platekledt på en rekke bygninger siden 2005.
Den mest autentiske av de opprinnelige bygningene er nr 7 (lengst nord). Bygning 7 har en hovedfløy og en mindre sidefløy mot sør og den
sammenbindende korridoren. Bygningen har to fulle etasjer og en sokkeletasje, sistnevnte er benyttet til arbeidsterapi og rommer verksteder. Fasadene
på bygningen er i det store og hele lik de andre og basert på et slags gridsystem
hvor etasjeskiller og veggskiller vises i fasaden, mens mellompartiene er i puss eller har trepanel. Hovedbygningen har midtkorridor med
pasientrommene mot fjorden, mens trappehus og økonomirom er på østsiden. En del opprinnelige dører er bevart, ellers er det i trappehusene og
økonomirommene det finnes flest opprinnelige detaljer innvendig.
Vestibylen/ hovedinngangen til anlegget i bygning 10 er godt bevart. Dette er et rom som strekker seg over to etasjer, med inngangen i det øvre nivået.
Her fører en messanin inn til det som var, og delvis fortsatt er, administrasjonsavdelingen, mens en trapp fører til et nedre nivå og inn i det gangsystem
som forbinder samtlige bygninger på området. Bygningenes saltak speiles i vestibylen hvor synlige betongbjelker signaliserer takformen. Det samme
gjør et gavlvindu i den øvre delen av rommet. Feltene mellom bjelkene er kledt med panel. Ellers er veggene i rommet kledt med gult tegl, mens gulvet er
tekket med naturstein. Et stort non-figurativt mursteinsrelieff av kunstneren Henrik Finne, dekorerer et større veggfelt i vestibylen. Rommet er lite endret
bortsett fra en heis og en delvis gjenbygging i den øvre del.

Sammendrag bygningshistorie
Åsgård psykiatriske sykehus ble ført opp i perioden 1960-65.
All taktekking er senere skiftet, likeledes er de opprinnelig pussede fasadene etterisolert og platekledt på en rekke bygninger siden 2005.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet med vern av anlegget er å bevare bygningsstrukturen på Åsgård sykehus som landets eneste helhetlige
psykiatriske spesialsykehus bygget i sin helhet i etterkrigstiden. Vernet skal sikre hovedstruktur, arkitektonisk uttrykk og
opprinnelige detaljer og materialbruk. Vernet skal sikre opprinnelige deler av interiøret i bygning 7 og
inngangsparti/vestibyle i bygning 10.
Åsgård sykehus har betydning som landets eneste helhetlig planlagte psykiatriske sykehus fra etterkrigstiden, og har høy
dokumentasjonsverdi av samfunnshistorisk og sosialhistorisk karakter. Anlegget har betydelig pedagogisk verdi som det
siste eksemplet på den gamle asyltenkningen. Åsgård er også et monument over storsamfunnets satsing på psykiatrien i
de to nordligste fylkene, og et konkret sosialt minnemerke for både majoritets- og minoritetsgrupper. Personalboligene på
vestsiden av Lars Eriksens veg (nr 4-10) vurderes å ha betydelig arkitekturhistorisk verdi som autentiske og tidstypiske
1960-tallsbygninger.
Vernet omfatter eksteriøret på hele den opprinnelige bygningsstrukturen oppført på 1950/60-tallet. Vernet omfatter i tillegg
interiør i hovedinngang/ vestibyle i bygning 10 og opprinnelige deler i bygning 7. Verneklasse 1, fredning, omfatter bygning
7 og 10, verneklasse 2, bevaring, omfatter den øvrige del av bygningsmassen.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9901808 Psyk. avd. Åsgård, bygg 1-11
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør
bygning 10.
Beskrivelse: Vestibylen i
bygning 10 er godt bevart
med planløsning,
materialbruk og detaljer.

Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør
bygning 7.
Beskrivelse: Deler av
interiøret i bygning 7 er
godt bevart mht.
planløsning, materialbruk
og detaljer.

Eldre flybilde. Foto: Ukjent. Skannet av Anders Olsen, UNN.

Plantegning fløy 10, 1. og 2. etasje.

Bygning 10, vestibylen. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Plantegning fløy 7, 1. og 2. etasje.

Side 2

BYGNING 9901808 Psyk. avd. Åsgård, bygg 1-11
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

Resepsjon, eldre bilde. Foto: Ukjent. Skannet av Anders Olsen,
UNN.

Bygning 10, Vestibylen. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Fra et av de fire atriene på anlegget. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

En av de karakteristiske korridorløsningene på anlegget. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901808 Psyk. avd. Åsgård, bygg 1-11
Kompleks 9900177 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård

Eldre planstruktur, nå borte. Foto: Leif Maliks

"Samisk Madonna", verk fra 1967 av Marit Bockeli. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg, etter mosaikk.

Bygning 10, hovedinngang/vestibyle øvre plan. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygg 7, sett fra vest Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 4

