KOMPLEKS 9900034 Diakonhjemmet

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:

Akershus, Oslo
220/Asker, 301/Oslo
kommune
Opprinnelig funksjon:
Psykiatrisk klinikk
Nåværende funksjon:
Psykiatrisk institutt
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:
4

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

9900480

Psykiatrisk avdeling bygn. A

1925 - 1926

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

80123027

42/130

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare hovedbygningen og parken på landets første psykiatriske universitetsklinikk, etablert 1926, som et
helse- og arkitekturhistorisk verdifullt kulturminne. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og
overflater skal opprettholdes.
Vinderenklinikken var landets første psykiatriske universitetsklinikk og er gjennom det av stor helse- og arkitekturhistorisk
verdi. Som arkitektur har bygningen betydelige kvaliteter og eksteriøret er relativt autentisk. Sammen med parken har den
klare miljøverdier. Som en profilert utdannelses- og behandlingsinstitusjon har anlegget også stor kulturhistorisk, ikke
minst personhistorisk, verdi.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og parken på sørsiden.

Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn
Den psykiatriske klinikken var en ny innretning i Norge på 1900-tallet, selv om det hadde foreligget planer om å opprette en egen avdeling for
nervesykdommer ved Rikshospitalet siden 1870-tallet. Formålet var diagnostisering og behandling av lettere sinnslidelser, mens asylene tok seg av de
tyngre tilfellene. De første klinikkene var Ullevål (1917) og Vinderen, som stod ferdig i 1926. Drivkraften bak opprettelsen av Vinderen var likevel i første
rekke behovet for å ha en frittstående undervisningsklinikk til undervisning og forskning, og klinikken kom således å ha samme ansvarsområde i forhold til
psykiatrien som Rikshospitalet hadde vis-à-vis den somatiske helsepleien. Noen tilfeller av diagnostiseringsvirksomhet har gjort Vinderen til et kjent navn
i norsk kulturhistorie, og fremfor alt undersøkelsen av Knut Hamsun etter annen verdenskrig. På 1950-tallet rommet bygningen 98 pasienter.
Plasseringen var landlig, på en flik av Gaustads eiendom, og nærheten til asylet var også et poeng i seg selv. Det var jo også der de første norske
forelesningene i psykiatri hadde funnet sted! Stedet var likevel ikke mer fjernere fra byen enn at Holmenkollbanen passerte like ved. Anleggets arkitekt
var Kristian Biong som like før hadde tegnet Vardåsen sanatorium og som sto midt i utvidelsen av bebyggelsen på Gaustad. Alle disse anleggene var
teglsteinsbyggeri av høy arkitektonisk kvalitet, men i tilfellet Vinderen er det er særlig bygningene på Gaustad det er naturlig å sammenligne med.
Fellestrekk er den nyklassisistiske arkitekturen med tempelgavlmotiv, og at det er relativt store, langstrakte bygninger, i praksis fire bruksetasjer, som
ved hjelp av ulike midler er gitt et vennligere preg: Kjellerne lå relativt høyt og loftene var benyttet ved hjelp av arker og kobbhus. Det dempede preget
ble ytterligere forsterket av valmtakene og at side- og bakfløyer oftest var lavere. I tillegg til utformingen styrker det rødbrune teglet på vegger og tak det
vennlige inntrykket. Direktøren Hans Evensen, som tidligere hadde vært drivkraften bak byggingen av Østmarka i Trondheim, hadde avvist det første
arkitektutkastet som altfor dystert og asylmessig og selv fått laget en ny tegning i paléstil.
Dagens situasjon
Stedet hvor klinikken er oppført er et platå i et sørvendt amfi i et morenelandskap gjennomskåret av Sognsvannsbekken. Området er blitt beskrevet som
et kulturlandskap preget av varmekjære planter, blant annet edelløvskog. Det er automatisk fredete helleristninger fra bronsealderen i området, og
anlegget er regulert til bevaring. I det eldre landskapet som omgav Vinderen har klinikk/ park og senere villaområder har tendert til å gli over i hverandre,
men det landlige preget er blitt brutt i senere tid. Området har vært fortettet og klinikken er nå til dels omgitt av betydelig høyere bebyggelse. Psykiatrisk
klinikk ble i 1985 overført til Oslo kommune med sektoransvar for Oslo vest. I 1998 ble virksomheten tilknyttet Diakonhjemmet sykehus, men anlegget
eies av Helse Sør-Øst RHF.

Side 1

KOMPLEKS 9900034 Diakonhjemmet
Eiendomshistorikk
1912: Det medisinske fakultet besluttet å nedsette en komité til å utrede spørsmålet om
opprettelse av en psykiatrisk klinikk. Instillingen fikk støtte fra Kirkedepartementet.
1913: En tomannskomité med direktør Hans Evensen og dosent Ragnar Vogt ble nedsatt. Evensen
påtok seg det videre planarbeidet og kontaktet arkitekt Biong.
1916: Vogt fikk en bevilgning til opprettelse av et "Psykiatrisk institutt".
1925: Byggingen påbegynt.
1926: 1. september tok klinikken imot den første pasient.
1927: Offisiell åpning 17. juli.
1951: 25-årsjubileum.
1985: Psykiatrisk klinikk ble overført til Oslo kommune.
1998: Tilknyttet Diakonhjemmet sykehus.

Skråfoto av anlegget. Foto: Fra www.gulesider.no.

Klinikkens skilt. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:

Hovedbygningens sørfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kart fra 1938 med Vinderen psykiatriske klinikk. Foto: Faksimile av kart fra Oslo byarkiv.

Side 2

BYGNING 9900480 Psykiatrisk avdeling bygn. A
Kompleks 9900034 Diakonhjemmet

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

Helse Sør-Øst RHF
80123027
42/130
1925 - 1926
Staten v/Universitetet i Oslo
Kristian Biong
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-3771, 15/3-2000: offentlig/allmennyttig formål
(helseinstitusjon) og spesialområde bevaring.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Klinikken og parken på Vinderen ligger på en flate langs Sognsvannsbekken. Hovedbygningen er langstrakt (ca 80m), øst-vestorientert, og med tre fløyer
som i hovedsak strekker seg nordover, men hvor de ytre også går et stykke foran hovedvolumet. Grunnflaten er 1 820 kvm. Hovedvolumet er i to etasjer
pluss nyttbart loft, men de to ytre fløyene har bare én etasje pluss loft. Midtfløyen er litt spesiell og rommer et auditorium med høyt i tak. men har også en
lavere etasje på toppen. Vinderen hadde ingen separate økonomibygninger, men de litt høye kjelleretasjene i fløyene rommet vaskeri (mot øst), fyrhus (i
midten) og vaskeri (mot vest). Pasientrom og vaktsaler lå i hovedsak mot øst, syd og vest mens sekundærrom oftest lå mot bakgårdene, eller i kjelleren.
I dag disponerer universitetet loftsetasjene som opprinnelig fikk lys ved kobbhus og takoppløft, nå er det også en del takvinduer. Seks store
ventilasjonstårn ligger rett på mønet. Midtpartiet mot sør med hovedinngangen skiller seg ut som et av de mest praktfulle i norsk helsearkitektur, med
tempelfront og to granittsøyler med joniske kapiteler. Selve dørpartiet repeterer også tempelgavlmotivet men på en litt annen måte slik det også blir gjort
i de to kortsidene mot sør på de ytre fløyene. Variasjon oppnås også ved karnapper (til de opprinnelige dagligstuen) og fremspring som i to trappehus.
Material- og fargevirkningen er av høy kvalitet med håndbanket tegl i fasadene, huggen sten omkring inngangene, diskre pussornamentikk (hovedsaklig i
form av profiler) ved sokkel og gesims, og røde takpanner. Også en del av blikkkledningen ved kobbhusene er rødmalt. Med de hvite, smårutete
vinduene gir bygningene gir bygningen et friskt og vennlig inntrykk og fremtrer som håndverksmessig av høy kvalitet. Den ytre autentisiteten er nokså
høy, men det er bygd et nytt trappehus til den vestre fløy; to liggeverandaer mot syd (med balkong på toppen) er lukket; og enkelte vinduer og dører er
utskiftet. Gjenværende park består i dag av en aksialt oppbygd mot syd bestående av gruslagte arealer, trapper, steinsatte ganger, plener og buskaser.
Mot nord er det spaserganger og plener, men også et lite skogholt.

Sammendrag bygningshistorie
Hovedbygningen på Vinderen stod ferdig 1926, og ble innviet året etter. Interiøret er fullstendig ombygd i etterkrigstiden, og bygningen har fått et mindre
tilbygg mot nord-vest. Bygningens funksjoner og pasientmålgruppe har fortløpende endret seg både i henhold til generelle samfunnsendringer og i
forhold til endringer innen psykiatrien. Psykiatrisk klinikk ble overført fra staten til Oslo kommune i 1985, og fra 1998 har driften vært knyttet til
Diakonhjemmets sykehus. I dag kan virksomheten beskrives som bestående av en (lokal-)sykehusdel og en universitetsdel som er administrativt
uavhengige, og hvor universitetet holder til i tredje etasje. Samtidig driver også Diakonhjemmets sykehus forskning og samarbeider med
universitetsdelen.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare hovedbygningen som et helse- og arkitekturhistorisk verdifullt kulturminne fra etableringen av landets
første psykiatriske universitetsklinikk. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Vinderenklinikken var landets første psykiatriske universitetsklinikk og hovedbygningen er derigjennom av stor helse- og
arkitekturhistorisk verdi. Som arkitektur har bygningen betydelige kvaliteter og dets ytre er relativt autentisk. Sammen med
parken har den klare miljøverdier. Som en profilert utdannelses- og behandlingsinstitusjon har anlegget også stor
kulturhistorisk, ikke minst personhistorisk, verdi.
Omfang av vern gjelder hovedbygningens eksteriør og parken.
Verneklasse 1, fredning
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Hovedinngang. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:

Klinikkens sydfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Fasade mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Sideinngang mot øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:
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