KOMPLEKS 9900028 Aker universitetssykehus

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:

Oslo
301/Oslo kommune
Gårdsbruk/Fattiggård/Sy
kehus
Nåværende funksjon:
Sykehus
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:
43

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9900365

bygg 20

1958

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

80955804

85/280

9900343

bygg 21

1921

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

80955634

85/265

9900350

bygg 22

1914 - 1943

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

80955650

85/265

9900347

bygg 27

1944

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

80955596

85/265

9900348

bygg 28

1921

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

80955618

85/265

9900369

bygg 43

1958

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

80955790

85/281

9902952

bygg 47

1880

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

80641095

85/282

9900360

bygg 60

1944

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

80955588

85/265

9902955

bygg 62

1812

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

80955812

85/282

9902953

bygg 67

1875 - 1899

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

80955855

85/274

9900341

bygg 8

1914

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

80955685

85/265

9900342

bygg 9

1914

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

80955693

85/265

9902954

bygg 91

1880

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

80955537

85/276

Vern kompleks
Formål:

Formålet med vernet er å bevare et representativt utvalg bygninger fra et stort og meget sammensatt sykehus med stor
tidsdybde. Av særlig vekt er å bevare objekter fra følgende fire kategorier:
1.Bygninger med tilknytning til fattiggården fra slutten av 1800-tallet
2. Bygninger oppført for epidemiberedskapen i perioden 1910-1925
3. Bygninger som okkupasjonsmakten lot oppføre da Aker sykehus under krigen fungerte som krigslasarett.

Begrunnelse:

Aker sykehus har en relativt langvarig og sammensatt helsehistorie. Enestående blant norske sykehus er den tette
koblingen mellom de eldre trebygningene som representanter for de tidligmoderne, udifferensierte helseinstitusjonene, og
det moderne 1900-tallssykehuset. Av stor helsehistorisk verdi, og uten motstykker ellers i landet, er miljøet med
paviljonger tilknyttet epidemiberedskapen fra perioden 1910-1925. Bygningene fra perioden som tysk krigslasarett er
enestående i nasjonal målestokk og av betydelig arkitektur- og kulturhistorisk verdi. Stor arkitekturhistorisk verdi har også
et kompleks med økonomibygninger i utpreget funksjonalistisk stil fra 1938. Flere autentiske interiører i funksjonalistisk stil
finnes dessuten i bygningene reist av okkupasjonsmakten under krigen. Det har dessuten vært kontinuerlige tilføyelser av
bygninger frem til i dag, og av disse er to valgt ut med grunnlag særlig i miljø- og arkitekturhistorisk verdi. Rondellen fra
1958 som i dag rommer en blomsterbutikk (tidligere også resepsjon), symboliserer for mange Aker sykehus, men
representerer også den mer spirituelle tidlige etterkrigsarkitekturen. Sykepleierskolens tårn og kake-anlegg fra 1970 er et
arkitekturhistorisk særpreget kompleks i brutalistisk stil. Hybelbygget er også noe av et landemerke ved Sinsenkrysset.
Autentisiteten blant de utvalgte bygningene varierer fra middels til svært høy.
Vernet omfatter de ovenfor angitte bygningene og verneområde som vist på kart.

Omfang:
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KOMPLEKS 9900028 Aker universitetssykehus
Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn
Det første sykehuset i gamle Aker kommune åpnet i 1794, men sykehusdriften ble praktisert under relativt provisoriske forhold, og i flere ulike lokaler,
under nesten hele 1800-tallet. I perioden 1871-1895 lå sykehuset, eller Pleiestuen for fattige Syge, på Neubergløkken ved Majorstua. I 1885 besluttet
kommunen å kjøpe Tonsen som fattiggård for bygda. I praksis ble dette et pleiehjem for fattige syke, det vil si en lignende funksjon som Neubergløkken.
De to enhetene ble derfor slått sammen og i 1895 var Akers sygehus og Pleiehjem etablert i den nordøstlige delen av dagens sykehusområde. Da var
også en toetasjes sykehusbygning i mur blitt oppført (revet på 1960-tallet).
Omkring 1910 ble Nordre Sinsen gård innkjøpt og en storstilt ekspansjon satt i verk. Tidens mest produktive sykehusarkitekt, Victor Nordan, utarbeidet en
generalplan for den videre ekspansjon og i 1914 var utvidelser og moderniseringer fullført. Anlegget bestod på dette tidspunkt av to enheter: det egentlige
sykehuset og pleiehjemmet. Sykehuset holdt da til i murbygningen fra 1895, og i fire nyoppførte bygninger, én større for tuberkulosepasienter og tre
mindre paviljonger som dannet en epidemiavdeling (for skarlagen, difteri og isolasjon). Pleiehjemmet bestod av en nyoppført økonomibygning samt den
gamle toetasjes hovedbygningen fra Tonsen gård. Flere mindre bygninger til ulike formål hadde også blitt oppført i denne perioden, blant annet
portnerstue og likkapell. Da psykiatri var en del av sykehusets oppgaver var det også innredet isolat/celleavdeling, opprinnelig i den gamle
steinbygningen på Tonsen gård. Det var dessuten utført en rekke tiltak knyttet til gårdsdrift og parkanlegg, nødvendige deler ved driften av større
sykehus, for eksempel bygging av grisehus. Ved denne tiden kan Aker sykehus med viss rett beskrives som en totalinstitusjon, en tilnærmet selvforsynt
institusjon for alle tilstander og livsfaser. Men i 1919 ble pleiehjemsdelen utlokalisert til to andre steder i kommunen.
Neste større byggetrinn var i perioden 1919-1925, også denne gang i arkitektfaglig regi av Victor Nordan. I kjølvannet av spanskesyken ble det i 1920
oppført en flyttbar sykebarakke sammen med epidemipaviljonene (nå revet). I 1921 ble også en ny epidemipaviljong oppført, særlig rettet mot tyfus og
poliomyelitt, og med sykepleierboliger i en høyere midtdel. Den nye kirurgiske avdeling, et svært kompleks, stod ferdig i 1924, og som del av denne
utbyggingen et centralfyrhus for hele anlegget. Fra denne tid er Aker et tredelt sykehus, og får også sykepleieutdanning.
I 1934 fremmet kommunearkitekten et forslag til nybygging av kjøkken og vaskeri, og ombygging av den gamle økonomibygningen til bruk for medisinsk
avdeling. I 1938 var den nye økonomibygningen, plassert ved siden av fyrhuset, ferdigstilt i utpreget funksjonalistisk stil. Ved krigsutbruddet i 1939 forelå
det store planer for utvidelser av flere avdelinger, men neste større utbyggingstiltak kom til å skje i regi av den tyske okkupasjonsmakten som 1. mai 1940
overtok sykehuset som sentralhospital for Wehrmacht (Sinzen Kriegslazarett). To bygninger stod ferdig i 1943, en utvidelse av økonomibygningen langs
Trondheimsveien, og en teglstensbygning ved hovedinngangen. Begge bygningene er særpregete, og særlig utvidelsen (Speisesaalanbau an der Küche
Kriegslazarett) er av nasjonal betydning som eksempel på okkupasjonsmaktens representative arkitektur, selv om det er godt maskert bak senere
ombyggingstiltak. Teglstensbygningen (Geschäftszimmer-Gebäude Kriegslazarett) var hovedsakelig oppført som kontorbygg for sanitetsoffiserere, men
skal også ha hatt noen behandlingsrom. Et interessant trekk ved begge bygningene er tilpasningsaspektet til det rådende bygningsmiljøet. Ved krigens
slutt var ytterligere to store bygninger nesten ferdigstilt på områdets sydvestre del. Det østre av disse, trolig oppført som boliger for tyske leger (Arztheim)
ble etter krigen konvertert til medisinsk avdeling. Det vestre, oppført som "Schwesternheim", fikk tilsynelatende en lignende funksjon etter krigen, det vil si
som hjem for kvinnlige sykepleierelever. Alle disse bygningene har autentiske interiører av til dels høy kvalitet, og den nåværende
administrasjonsbygningen (tidl. elevhjem) er også meget autentisk i eksteriøret. Til det helhetlige kulturmiljøet fra okkupasjonstiden hører også
sykehuspaviljongene langs Sinsenveien, selv om disse nå tilhører kommunen. Alle disse bygningene er i behov for en grundigere bygningsarkeologisk
undersøkelse; opprinnelsen for de forseggjorte interiørene er for eksempel uklar. Omfanget av de kulverter og tilfluktsrom som hørte til dette anlegget, er
heller ikke kartlagt.
I 1948 ble Aker og Oslo slått sammen, og Aker gikk fra å være kommunens store sykehus til å bli Østkantsykehuset. Vest på området prosjekterte
arkitektene Morseth og Viel Gedde blokker med sykepleierboliger, andre steder i nærmiljøet ble det bygd tomannsboliger for legene. I 1958 bygges den
spektakulære Rondellen ved hovedinngangen noe av et varemerke for sykehuset - og i 1962 stod den nye medisinske 9-etasjesblokken ferdig. Med sine
avvikende former og materiale (gult tegl) introduserer disse en trend av stadig mer utpregede brudd med anleggets tidligere bygningsmasse, og de
blokkerer også hovedveien gjennom anlegget. Den gamle kirurgiblokken midt i området er vokst sammen med den tidligere frittstående gamle
økonomibygningen og blitt en del av en karré med betongbygninger på hver side. Betongbrutalismen på 1960-tallet var representert med Østfløyen fra
1968, men fremfor alt med arkitekt W. Thuesens hybelbygg og sykepleierskole, oppført som en såkalt tårn og kake-konstruksjon med en høyblokk på 10
etasjer, et landemerke ved Sinsenkrysset - og en lavere undervisningsdel med et atrium. Høyblokken er arkitekturhistorisk tidstypisk i kraft av
materialbruk og formgrep, men også særpreget ved den stadig skiftende organiseringen av vinduene som fasadeelementer.
Gårdsanleggenes jorder ble nedbygd etter krigen, og på arealene nærmest Sinsen Nordre er det etablert flere barnehager siden 1970-tallet. Så å si
samtlige av sykehusets boliger ble også avhendet. Mange småbygninger slik som likkapell og portnerstue er borte.
Dagens situasjon
Aker sykehus ligger fortsatt mellom (restene av) gårdene Tonsen og Sinsen Nordre, men er nå omgitt av tungt trafikkerte ferdselsårer både i nord og
vest. Bygningsmassen fremtrer i høy grad som et konglomerat med bygninger fra 1700-tallet og frem til i dag. Det eldste anlegget omkring Tonsen gård
er i hovedsak bevart, om enn med tildels lav autentisitet selv for den fredede lensmannsstuen fra 1755. Stuen, låven og forpakterboligen eies nå av
kommunen, men brukes av sykehuset. Et forslag til spesialregulering bevaring foreligger for de bygningene (syv i alt) som hørte til gårdsbruket. Tre
bygninger fra gamle Nordre Sinsen gård den tradisjonelle overlegeboligen forutsettes sikret gjennom kommunalt vedtak. To av disse er fortsatt i
sykehusets eie, et særpreget lite stabbur og et tidligere bolighus.

Eiendomshistorikk
1885: Aker kommune ervervet Tonsen til bruk som fattiggård.
1895: Akers Sygehus og Pleiehjem etablert, toetasjes murbygning oppført.
1910: Nordre Sinsen gård ble innkjøpt og Victor Nordan utarbeidet generalplan for utvidelse.
1912-14: Oppført økonomibygg, tuberkulose- og epidemiavdeling.
1919-25: Kirurgibygg, fyrhus og epidemipaviljonger.
1934: Tuberkuloseanlegg på Montebello etter initiativ fra legene på Aker.
1938: Kjøkken- og vaskeribygg tatt i bruk.
1942-45: Flere bygninger oppført for Sinzen Kriegslazarett.
1948: Oslo og Aker ble slått sammen.
1950-t: Sykehuset aktiv som bygger av personalboliger.
1958: Rondellen oppført.
1962: Blokka for medisinsk avdeling innviet.
1968: Østfløyen oppført.
1970: Hybelhus og underisningsbygg tatt i bruk.
1895: 100-årsjubileum.
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Verneverdige bygg
Byggnr: 9900341
GAB nr: 80955685
Navn: bygg 8
Oppført: 1914

Byggnr: 9900342
GAB nr: 80955693
Navn: bygg 9
Oppført: 1914

Byggnr: 9900343
GAB nr: 80955634
Navn: bygg 21
Oppført: 1921

Byggnr: 9900347
GAB nr: 80955596
Navn: bygg 27
Oppført: 1944

Byggnr: 9900350
GAB nr: 80955650
Navn: bygg 22
Oppført: 1914 - 1943

Byggnr: 9900360
GAB nr: 80955588
Navn: bygg 60
Oppført: 1944

Byggnr: 9900365
GAB nr: 80955804
Navn: bygg 20
Oppført: 1958

Byggnr: 9900369
GAB nr: 80955790
Navn: bygg 43
Oppført: 1958

Byggnr: 9902952
GAB nr: 80641095
Navn: bygg 47
Oppført: 1880

Byggnr: 9902953
GAB nr: 80955855
Navn: bygg 67
Oppført: 1875 - 1899
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Byggnr: 9902954
GAB nr: 80955537
Navn: bygg 91
Oppført: 1880

Byggnr: 9902955
GAB nr: 80955812
Navn: bygg 62
Oppført: 1812

Byggnr: 9900348
GAB nr: 80955618
Navn: bygg 28
Oppført: 1921

"Skråfoto" av deler av området. Foto: Fra www.gulesider.no.

Den tidl sykepleieskolen Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Medisinsk avd. på Aker. Foto: A. Johnsen, AUS.

Kulvert og tidl tuberkulosebygning Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Kart med Aker sykehus 1938. Foto: Faksimile av kart fra Oslo
byarkiv.

Lensmannsstuen, Tonsen gård. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Nordre Sinsen gård Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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BYGNING 9900365 bygg 20
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955804
85/280
1958
Den tyske okkupasjonsmakten
v/Regierungsoberbauinspektor
Ikke klarlagt
Helse/pleie
Helse/pleie
Kontor
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kontorbygget ligger på tvers av terrenget i sykehusområdets nordøstlige del og danner sammen med Rondellen hovedinngangen til Aker sykehus. I den
motsatte, lave enden grenser bygget til stabburet på Tonsen gård. Bygningen er på to fulle etasjer, og med kjeller i den søndre del. Til forskjell fra de
andre tyskoppførte bygningene har denne teglfasader, noe som kan være en tilpasning til de eldre sykehusbygningene. Bygningen har saltak med
kaldloft, og taket er nå tekket med sementstein, tidligere var det trolig skifer, slik som på karnappet på østsiden. Pipene er typiske for disse bygningene,
med konisk grunnform og små små buede blikktak. Lignende piper finnes på bygning 22 fra samme tid. I gavlspissene er det såkalte appelsinvinduer.
Ellers var vinduene til for kort tid siden av samme slag som på de fleste av de andre tyskoppførte bygningene: to ramsvinduer stående format, og med én
horisontal sprosse. Inngangsdørene er trolig opprinnelige og ligner med sine buede overdeler og natursteinsomramming på dørene i
administrasjonsbygningen. I det hele tatt er det påtakelig hvor påkostet materialbruken er med profilert naturstein, granitt, ved gesimsen, og også som
innkledning av sokkelen. En liten balkong på østsiden har et smijernsvåpen av ukjent opprinnelse i rekkverket. Interiøret har midtkorridor som nå fremtrer
som relativt lite autentisk. Trappehuset er derimot autentisk og trapp og rekkverk er av svært høy estetisk kvalitet. Ellers ligner dette grunnleggende på de
andre trappehusene fra samme tid.

Sammendrag bygningshistorie
Det som i dag kalles "Urologibygget" ble oppført i 1943 som kontorbygg for den tyske okkupasjonsmaktens krigslasarett (Geschäftszimmer-Gebäude
Kriegslazarett). Arkitektene var trolig tyske, men tegningene var bearbeidet av et norsk firma (O.G.Johansen A/S). I etterkrigstiden har bygningen hatt en
rekke ulike funksjoner, blant annet posthus.

Vern
Formål:

Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av bygning 20 (Geschäftszimmer-Gebäude) er å bevare en helse-, samfunns- og
arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens arkitektur,
materialbruk og opprinnelige detaljering.
De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslazarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som
deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å være av nasjonal verdi.
Fredningen gjelder eksteriøriet og interiøret i trappehus. Omfang interiørvern er markert på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse: De vesentlige
verneverdiene ved
trappehuset knytter seg til
de dekorative elementene
ved hovedinngangen; til
innvendig trapp og
rekkverk, og til karnapp i
andre etasje. Det primære
er trapp og rekkverk som er
i tilnærmet funksjonalistisk
stil og av svært høy
estetisk kvalitet.
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Rekkverk Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Detalj av trapp. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Østfasaden Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fasade mot Trondheimsveien Foto: A. Johnsen, AUS.

Vestfasade Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Side 2

BYGNING 9900343 bygg 21
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955634
85/265
1921
Aker kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tyfus-/poliopaviljongen er et langstrakt volum med et toetasjes midtparti og énetasjes fløyer på hver side. Som de andre paviljongene har den
teglsteinsfasader med dekorative pussinnslag ved sokkel, gesims, og inngangene, og valmtak tekket med tungeskifer. Bygningen stod ferdig syv år etter
de andre, og skiller seg noe ut formmessig, men føyer seg ellers i kraft av format og materialbruk til miljøet. Opprinnelig var paviljongen en del av en akse
med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var i viss grad tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt fjernet
da medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av ferdselsåren. Fasadene er relativt stramme, med de smårutete vinduene og inngangspartiene som
dekorative elementer. Vinduene er større mot endene, hvor det har vært større saler, og mindre midt på. På begge langsidene er det dører midtpå, men
mot sydøst og gata er det også et inntrukket inngangsparti i hver av fløyene. Inngangdøra mot nordvest var opprinnelig en adskilt inngang for de "piker
og sykepleiersker" som bodde på loftet. Både vinduer (med ett unntak) og dører er utskiftet, ellers kan eksteriøret vurderes som autentisk.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble tatt i bruk i 1921 og var opprinnelig trolig hovedsaklig tiltenkt pasienter med tyfus. Nokså snart synes den også å ha blitt benyttet for
poliopasienter. Andreetasjon ble brukt til beboelse for "piker og sykepleiere". I dag benyttes paviljongen til medisinsk poliklinikk.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet av tyfus- og poliopaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet
epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.
Tyfus- og poliopaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle helsehistoriske kulturminner fra
epidemiberedskapen i perioden 1910-1925.
Vernet omfatter paviljongens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Bygningen sett fra nordvest. Foto: A. Johnsen,
AUS.

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:

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955650
85/265
1914 - 1943
Aker kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning 22, i dag kalt Hormonlab, ble opprinnelig bygd som observasjonspaviljong i én etasje med "to enkeltværelser og fire celler for deliranter".
Senere blir den også beskrevet som isolasjonsavdeling. Under krigen ble den påbygd én etasje av okkupasjonsmakten, og også utvidet noe mot sørøst.
En terrasse med rundbuer (nå igjenbygd) ble da også etablert. Bygningen består i dag av et hovedvolum mot øst, og to fremspringende fløyer mot vest,
mens den opprinnelig snarere bestod av to parallellstilte fløyer forbundet med én midtfløy. Mot nord er bygningen i senere tid tilbygd med en blokk som til
dels rager opp i fem etasjer. Fasadene har en pusset sokkel mot bakken og en pusset gesims mot taket, ellers har veggene synlig rødbrun teglstein som
resten av paviljongene. Forskjellen mellom 1. og 2. etasje vises tydlig da det har vært brukt tildels ulik stein. Taket er er valmet og tekket med hoggen
skifer. Pipene er av samme slag som pipene på den tyskoppførte bygningen ved sykehusets inngang. Bygningen kan i dag ikke betegnes som autentisk
innvendig eller utvendig, men har en viktig oppsluttende funksjon i paviljongmiljøet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 22, i dag kalt Hormonlab, ble opprinnelig bygd som observasjonspaviljong, med "to enkeltværelser og fire celler for deliranter". Senere blir den
også beskrevet som isolasjonsavdeling. Under krigen, i 1942 eller 1943, ble den (nå kalt "Blocke VI") påbygd med én etasje og delvis utvidet. Det er
uklart hvorvidt bygningen da allerede var blitt utvidet én gang for å romme isolater til åtte persponer. Under krigen synes den å blitt brukt til blant annet
gynekologisk avdeling. Den er i senere tid blitt kraftig tilbygd.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av isolasjonsavdelingen er å bevare bygningen som del av miljøet knyttet til epidemiberedskapen i
perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.
Isolasjonsavdelingen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i perioden
1910-1925. Paviljongens nåværende utforming, med en 2. etasje, speiler en senere fase da den i hovedsak er blitt
benyttet for psykiatriske formål.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Foto: A. Johnsen, AUS.

Side 1

BYGNING 9900347 bygg 27
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955596
85/265
1944
Den tyske okkupasjonsmakten
v/Regierungsoberbauinspektor
Ikke faststilt.
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den nåværende Medisinsk post 10-12 ligger i den sørvestre delen av området og har stort sett ubebygde gressplener mellom seg og Sinsen Nordre i
sydvest. Anlegget gir inntrykk av å være vinkelformet, men består snarere av en kraftig bygningskropp i vest, med en slankere fløy i østlig retning som
avsluttes med et lite lavere tilbygg i sørøst, Den kraftigere delen er dessuten markert med et tårn, en arkade på hjørnet. og en overbygd gangforbindelse
til et lignende kompleks lenger vest. Bygningen er i tre etasjer. Fasadene er pusset, men kledt med rød granitt i sokkelen. Taket er tekket med
enkeltkrums takpanner. Denne delen har et mindre autentisk eksteriør enn administrasjonsbygningen, og i hovedsak dreier dette seg om at fasadene har
fått vinylvinduer. Viktige endringer i senere tid er sammenbygging med geriatrisk avdeling i nord; etableringen av brannbalkong/rømningstrapp fra 3.
etasje på sørgavlen; fjerning av verandadører langs hele 1. etasje mot sør (og etablering av vinduer isteden); og likeledes fjerning av en ytterdør mot
vest. Ellers antas eksteriør og interiørets hovedstruktur å være omtrent slik de var i 1945.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført for Sinzen Kriegslazarett, og var trolig ment for leger og/eller sanitetspersonell (Arztheim). Det oppgis i boken om Aker at den ikke
var helt ferdigbygd i 1945, således er det en viss uklarhet om hvem som i hovedsak har ansvaret for interiøret. Etter krigen ble bygningen tatt i bruk som
Medisinsk avdeling A, og heter i dag Medisinsk post 10-12. Bygningen er i vest bundet sammen med en lav vinkelbygning som rommer geriatrisk
avdeling.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av Medisinsk post 10-12 er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av
Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og opprinnelige detaljering.
De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslasarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som
deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å være av nasjonal verdi.
Fredningen gjelder eksteriøriet.
Verneklasse 1, fredning

Bygningen sett fra sør. Foto: A. Johnsen, AUS HF.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900348 bygg 28
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955618
85/265
1921
Aker kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning 28, den tidligere tuberkuloseavdelingen, ligger like sydvest for miljøet med epidemipaviljonger. En viss adskilthet synes å ha vært et ønskelig
samtidig forholder den seg til resten av miljøet og er lagt vinkelrett på lengderetningen til dette. Selve bygningen er likevel relativt forskjellig fra
epidemipaviljongene, selv om den materialmessig med sine teglfasader og skifertekking følger opp disse. Bygningen er fremfor alt adskillig større enn de
andre og minner snarere om den gamle økonomiavdelingen ved inngangen med sine 2,5 etasjer. Den er også særpreget med sitt store utskytende tak og
sine omfattende takoppbygg. Opprinnelig hadde bygningen smårutete vinduer, men underoppdelingen ble fjernet ved en vindusutskifting i 1970 og den
har nå en krysspostinndeling. I 1993 fikk bygningen også et heistilbygg i puss i lett postmodernistisk stil, som da eventuelt erstattet noen tidligere
liggehaller. Bortsett fra disse endringene er eksteriøret omtrent slik det var opprinnelig.
Bygningen har midtkorridor og to eldre trappehus, men interiøret er generelt ikke vurdert å ha vesentlig verneverdi.

Sammendrag bygningshistorie
Nåværende "Medisinsk post 13" ble opprinnelig foreslått oppført i 1909, parallelt med et nytt epidemisykehus, under navnet "tuberkulosekoloni". Arkitekt
Victor Nordan hadde i 1910 utarbeidet en plan for en "tuberkuloseavdeling" med 25 senger. I 1913 stod bygningen ferdig (da med 32 senger), men
allerede få år etter ble en utvidelse foreslått. Utvidelser ble kontinuerlig foreslått opp til 1930-tallet, og ble kanskje i noen grad realisert innenfor
kirurgibyggets rammer. Ellers endte planene om ytterligere en tuberkuloseavdeling i Aker med at en først etablerte et hjem på Nordstrand i 1928 og
deretter ved at Akers lægers tuberkulosehjem ble oppført på Montebello i Ullern 1934. I 1940 ble det innredet liggehaller og verandaer som nå stort sett
er borte. Bygningen brukes nå til kontorer og hjerterehabilitering.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Foto: A. Johnsen, AUS.

Formålet med vernet er å bevare en helsehistorisk verdifull sykehusbygning tilknyttet kampen mot tuberkulosen i første
halvdel av 1900-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.
Tuberkuloseavdelingen og omgivende relaterte bygninger er verdifulle kulturminner fra kampen mot de smittsomme
sykdommene på begynnelsen av 1900-tallet. Tuberkuloseavdelingen er dessuten preget av en relativt høy grad av
autentisitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900369 bygg 43
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955790
85/281
1958
Oslo kommune
Morseth & Wiel Gedde ?
Helse/pleie
Helse/pleie
Vaktbygning
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er som navnet "Rondellen" tilsier sirkelformet, noe som var relativt vanlig i tiden omkring 1960 for bygninger en ønsket å fremheve. Kravet til
oversikt, gitt av vaktfunksjonen, er også blitt fremhevet. Det store tallerkenformede betongtaket hviler på en rund indre betongvegg, mens den ytreveggen
stort sett består av glass over en brystning kledt med gult tegl. Særpreget er den slissen der fasaden møter taket, og den øvre vindusrekken er
inntrukket. Bygningen har to inngangsdører, begge originaldører i teak, hvor den ene trolig har betjent vakten og den andre blomsterbutikken; et neonskilt
med "Blomster" over inngangen indikerer at dette er en originalfunksjon. Blomsterbutikken har nå overtatt plassen til vakta, og en tidligere vegg imellom
dem er fjernet. Enkelte innredningsdetaljer som lamper og dører er trolig originale. Bygningen har kjeller med lagringsfasiliteter.

Sammendrag bygningshistorie
Rodellen ble tatt i bruk i 1958 som vaktrom og blomsterbutikk. Senere har blomsterbutikken overtatt hele arealet.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare Rondellen (1958) som landemerke og som en miljømessig viktig del av Aker
sykehus. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og opprinnelige detaljering.
Rondellen har i 50 år vært et landemerke ved Aker sykehus. Allerede ved inngangen ønsket man trolig å ha et slående
symbol for ambisjonen om å etablere en moderne helseinstitusjon. I kraft av formuttrykk og autentisitet har bygningen
også betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Vernet gjelder bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Rondellen sett fra nordøst. Foto: A. Johnsen, AUS.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9902952 bygg 47
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80641095
85/282
1880
Tonsen gård
Ukjent
Landbruk
Helse/pleie
Stabbur
Ikke registrert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stabburet er oppgitt å være fra 1880-tallet. Det er laftet, og i sveitserstil. Andreetasjen er lett utkraget på langsidene og har tredelte , dekorative
vindusåpninger med buede overdeler og dreide stolper på sidene. På inngangssiden er det en granittrapp opp til en fiskebensmønstret dør og på gavlens
møne en takrytter med klokke. Stabburstolpene er utført i hoggen granitt, og overgangen mellom stolpene og laftingene er meget forseggjort.

Sammendrag bygningshistorie
Stabburet er antatt å være fra 1880-tallet, og fungerer i dag som sykehusmuseum. Bygningen er planlagt å inngå i en kommunal bevaringsplan for
Tonsen gård.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av stabburat er å bevare en bygning med tilknytning til den gamle fattiggården fra slutten av
1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.
Stabburet er en viktig del av den gamle fattiggården fra slutten av 1800-tallet. Det er dessuten en forseggjort og autentisk
representant for et stabbur i sveiserstil og har derigjennom både miljøverdi og en viss arkitekturhistorisk verdi.
Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør i sin
helhet
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er opprinnelig og
benyttes i dag til en
sykehusutstilling.

Side 1

BYGNING 9902952 bygg 47
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

Stabbur på Aker sett fra øst. Foto: A. Johnsen, AUS.

Plantegning 1. etasje.

Stabburet sett fra siden Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Stabbursloftet Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900360 bygg 60
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955588
85/265
1944
Den tyske okkupasjonsmakten
v/Regierungsoberbauinspektor
Ukjent
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den nåværende administrasjonsbygningen ligger i den sørvestre delen av området og med bare gressplener mellom seg og Trondheimsveien.
Bygningen er vinkelformet, men har i tillegg et lite lavere tilbygg i nord, og en overbygd gangforbindelse til et lignende kompleks lenger sør (Med. post 1012). Bygningen er i to etasjer, men med en innredet loftsetasje med kobbhus og lange takoppløft. Fasadene er pusset, men kledt med rød granitt i
sokkelen. Mot sør- og nordvest er det en rekke utkragede balkonger i 2. etasje. Til gårdsplassen er det to forseggjorte inngangspartier med
natursteinsinnramminger. Taket er tekket med enkeltkrums takpanner. Dette er den mest autentiske av de tyskoppførte bygningene ved Aker sykehus,
og både eksteriør og interiør antas å være omtrent slik de var i 1945. Utvendig er både vinduer og dører stort sett de opprinnelige, og særlig i ganger og
trappehus er bygningselementer som dører. rekkverk og gulvbelegg bevart.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført for Sinzen Kriegslazarett, og var ment for sykepleiere (Schwesternheim).
Det oppgis i boken om Aker at den ikke var helt ferdigbygd i 1945, således er det en viss uklarhet om hvem som i hovedsak har ansvaret for interiøret.
Etter krigen ble bygningen tatt i bruk som elevhjem for sykepleierskolen, og skal ha hatt plass til 155 elever. Den benyttes nå av administrasjonen.

Vern
Formål:

Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av Administrasjonsbygningen er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del
av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og
detaljering.
De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslasarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som
deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å være av nasjonal verdi.
Fredningen gjelder hele eksteriøriet og interiøret i inngangsparti og tre trapperom.
Omfang er angitt på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Trapperom
vest
Beskrivelse: Interiøret med
trapp, gulvbelegg, rekkverk
og fargesetting er i høy
grad opprinnelig.

Interiørnr: 2
Interiørnavn: Trapperom
midt
Beskrivelse: Interiøret med
trapp, gulvbelegg, rekkverk
og fargesetting er i høy
grad opprinnelig

Interiørnr: 3.
Interiørnavn: Trappehus og
dagligstue.
Beskrivelse: Interiøret med
trapp, gulvbelegg, rekkverk
og fargesetting er i høy
grad opprinnelig.

Side 1

BYGNING 9900360 bygg 60
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

Administrasjonsbygget. Foto: A. Johnsen, AUS.

Plantegning 1. etasje.

Trapperom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Trappehus Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Midttrapperommet Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Administrasjonsbygget fra øst Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Side 2

BYGNING 9902955 bygg 62
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955812
85/282
1812
Poul Christian Holst (1776-1863)
Ukjent
Landbruk
Helse/pleie
Bolig
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Våningshuset består av en kraftig, langstrakt panelt tømmerbygning i to etasjer, pluss en relativt omfattende loftsetasje. Omtrent halvparten har også
kjeller. Bygningen gir i dag et utpreget inntrykk av sveitserstil med sitt kraftig utspringende tak og høvlete profilerte panel. Det nåværende utseendet kan
bygningen ha fått da Aker overtok eiendommen i 1885, og interiøret kan være enda nyere, kanskje fra en ombygging i 1920. Interiøret er delvis preget av
senere ombygginger. Eldre bygningsdeler antas å finnes bak nyere plater mv.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen skal ha blitt oppført av fogd i Aker og Follo, Poul Christian Holst, i 1812. Bygningen ble innkjøpt til fattiggård av Aker kommune i 1885, og ble
en del av sykehuset i 1895. Det nåværende sveitserstilsutseendet er trolig kan ha tilkommet ved overtakelsen i 1885 da det da ble utført "ganske store
byggings og reparasjonsarbeider". Ved sykehusets åpning fungerte våningshuset som pleiehjem, mens et nybygd murbygning var selve sykehusdelen.
Ca1910 ble bygningen konvertert til administrasjonsbygning. I 1920 ble det innredet en reservelegebolig i bygningens 2. etasje.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av våningshuset på Tonsen gård er å bevare et sentralt element fra perioden 1885-1920 da
fattigggård, pleiehjem og sykehus var integrerte elementer i én institusjon. Vernet skal sikre arkitektur, materialbruk og
detaljering. Formålet med interiørvern er å bevare opprinnelige og eldre rominndeling, materialbruk og overflater.
Institusjonsmiljøet omkring Tonsen gård i perioden ca 1885-1920 er enestående i en nasjonal målestokk. Da forenes for
en tid tidligmoderne elementer som fattiggården med det moderne sykehus, fattige, eldre, vanføre, sinnslidene og
somatisk syke er deler av samme institusjonelle ramme.
Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør i sin
helhet.
Beskrivelse: Bygningen har
en eldre rominndeling og
detaljering.

Side 1

BYGNING 9902955 bygg 62
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

Gamle Tonsen gård. Foto: A. Johnsen, AUS.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9902953 bygg 67
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955855
85/274
1875 - 1899
Nordre Sinsen gård
Landbruk
Helse/pleie
Stabbur
Ikke registrert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stabburet ble som del av gården Nordre sinsen innkjøpt av Aker sykehus i 1910. Mens våningshuset nå har annen eier, hører stabburet fortsatt til
sykehuset. Begge bygningene planlegges nå vernet av kommunen.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningshistorien er ukjent.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet er å bevare det vesle stabburet som en del av trehusmiljøet omkring Nordre Sinsen gård . Vernet
skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.
Stabburet har som en del av Nordre Sinsen gård tilhørt Aker sykehus fra 1910. I perioden 1912-70 var våningshuset
sykehusets overlegebolig. Stabburet er autentisk og har klare miljøverdier.
Vernet omfatter stabburets eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Stabbur på Aker. Foto: A. Johnsen, AUS.

Side 1

BYGNING 9900341 bygg 8
Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955685
85/265
1914
Aker kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Difteripaviljongen er en lav, T-formet, enetasjes mursteinsbygning med saltak, tekket med tungeskifer. Bortsett fra det utskytende midtpartiet er den
tilnærmet identisk med paviljongen på motsatt side av gata. Bygningen var opprinnelig en del av en akse, med allébeplantninger gjennom sykehuset.
Aksefunksjonen var i viss grad tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt borte da medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av
ferdselsåren. Paviljongens pendant på den andre siden av gaten var tiltenkt skarlagensfeberpasienter, og ytterligere en paviljong skrått over gaten var
tiltenkt isolasjonspasienter. Med en kombinert tyfus-/ poliopaviljong fra 1921, like sør for difteripaviljongen, var det nåværende symmetriske
paviljongmiljøet etablert. Fasadene er brutt opp ved små framspring på kortsidene og ved inngangspartiet hvor taket er trukket ned. Mot terrenget er det
en kraftig, pusset sokkel og opp mot taket en pusset gesims som noen steder glir over i ytterveggen. Vinduene er smårutete og med varierende høyde og
bredde. Utvendig er bygningen utpreget autentisk, med unntak av en nyere dør og en forbindelse til medisinblokken på nordsiden. Også innvendig er
autentisiteten relativt stor.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble tatt i bruk som difteripaviljong i 1914. I 1928 ble difterifunksjonen overtatt av Oslo kommune og medisinsk avdeling overtok bygningen.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet av difteripaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i
perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens opprinneligev arkitektur, materialbruk og detaljering.
Difteripaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i perioden 19101925. Paviljongen er dessuten preget av høy autentisitet.
Vernet omfatter paviljongens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Den gamle difteripaviljongen. Foto: A. Johnsen, AUS.

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:

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955693
85/265
1914
Aker kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den tidligere skarlagensfeberpaviljongen er en lav, enetasjes mursteinsbygning med saltak, tekket med tungeskifer. Bygningen er grunnleggende lik
difteripaviljongen på motsatt side av gata, men mangler dennes utskytende midtpart. Bygningen var opprinnelig en del av en akse, med allébeplantninger
gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var i viss grad tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt fjernet de medisinblokken i
1958 ble lagt på tvers av ferdselsåren. En paviljong ved siden av, var tiltenkt isolasjonspasienter. Med en kombinert tyfus-/ poliopaviljong fra 1921, like
sør for difteripaviljongen, var det nåværende symmetriske paviljongmiljøet etablert. Fasadene er brutt opp ved små framspring på kortsidene og ved
inngangspartiet hvor da også taket er trukket ned. Mot terrenget er det en kraftig, pusset sokkel og opp mot taket en pusset gesims som noen steder glir
over i ytterveggen. Vinduene er smårutete og med varierende høyde og bredde. Utvendig er bygningen utpreget autentisk, med unntak for en nyere dør
og en forbindelse til medisinblokken mot øst og til bygg 23 mot vest. Innvendig er autentisiteten meget stor. Særlig kan fremheves en sykesal mot øst
som gir et svært autentisk inntrykk. En lignende sal mot vest er også relativt autentisk, men har noen lettvegger av senere dato.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig som skarlagensfeberpaviljong i 1914. Den er senere blitt forbundet med medisinblokka i øst og og en annen del av
hormonlaboratoriet i vest.

Vern
Formål:

Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av skarlagensfeberpaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet
epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og
detaljering i eksteriør og interiør.
Skarlagensfeberpaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i
perioden 1910-1925. Paviljongen er dessuten preget av høy autentisitet både utvendig og innvendig.
Fredningen omfatter paviljongens eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør i sin
helhet
Beskrivelse: Interiørets
rominndeling er opprinnelig
og også deler av
detaljeringen. Fargesetting,
etc, er av nyere dato.
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Foto: A. Johnsen, AUS.

Inngangsparti Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Dørparti Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Eldre sykesal Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80955537
85/276
1880
Nordre Sinsen gård
Ukjent
Landbruk
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null
Annet vern: Byantikvarens gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen består av ei lita stue med saltak, og en lang, smal og lav struktur vinkelstilt på denne. Stua har enkeltkrums teglpannetak, mens tilbygget har
shingletak. Komplekset har fire piper i alt. Fasadene har en blanding av eldre og nyere vindustyper, eksempelvis både trerams empirevinduer og
treramsvinduer uten underoppdeling.

Sammendrag bygningshistorie
Det ble i 1920 bevilget penger til bygging av maskinmesterbolig på Sinsen Nordre. Bygningen stod ferdig året etter. Deler av bygningen er likevel, ifølge
Byantikvaren, fra slutten av 1800-tallet. Bygningen ble i 1995 omgjort fra bolig til møtelokaler.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet er å bevare bygningene som som deler av trehusmiljøet omkring Nordre Sinsen gård. vernet skal
sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Nordre Sinsen gård har tilhørt Aker sykehus siden 1910. I større delen av den tiden har den aktuelle bygningen fungert
som personalbolig for sykehuset. Vel så viktig er den oppsluttende verdi denne boligen har i forhold til våningshuset på
Nordre Sinsen.
Vernet omfatter hele bygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Tidligere tjenestebolig på Aker. Foto: A. Johnsen, AUS.

Plantegning 1. etasje.
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