BYGNING 9900434 04 Pensjonatet
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117730
89/1
- 1905
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Pensjonatet er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset gul murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. L-formet grunnplan, markert med gavloppbygg, utskytende
trappehus mot øst, på granittsokkel. Asymmetriske fasader, innebygget veranda i sørøst, med store rundbuete vinduer. Flat dekkbue over øvrige
vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer. Overlysvinduer i tak. Pulttak i stålramme over inngang i
nord og over lasterampe til kjøkken.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling for rolige menn, med oppholdsrom og spiserom for pleiere og pasienter i 1 etg. og sengerom i 2., samt en mindre sovesal og hybler
på loftet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Pensjonatet som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på villapreget pasientpaviljong fra 1905. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur.
Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Pensjonatet høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong og som del av et samlet bygningsmiljø
med svært stor bevaringsverdi. Bygningen ble reist som avdeling for rolige menn og har en villaliknende utforming,
uformelt plassert med en mindre hage ved sykehusets sentrale område. Bygningen har høy grad av autentisitet i
eksteriøret og er et viktig element i overgangen mellom den formelle delen og den uformelle delen av sykehusanlegget.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900419 05 Bjørkeli
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117862
89/1
- 1919
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Bjørkeli er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset lysgrå murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Langstrakt rektangulær grunnplan, granittsokkel, gavloppbygg
mot nord og sør. Enetasjes veranda med store rundbuete vinduer på hver gavlvegg. Flat dekkbue over øvrige vindusåpninger med pusset rutemønstret
blindfelt, høye sprossedelte vinduer, T-post vinduer 1. etasje, sålbenk i skifer. Overlysvinduer i takflate. Pulttak over inngangsparti langside. Midtrisalitt
med gavloppbygg vestfasade.

Sammendrag bygningshistorie
Avdeling for betalende mannlige pasienter med 39 senger, vedtatt bygget i 1916, tatt i bruk i 1919. Grunnplan med midtkorridor, i 1. og 2. etg. fellesrom
anretningskjøkken o.a. i 1. sengerom i 2. Loftet innredet med sykehusets laboratorier, arkiv, overlegekontor, auditorium m.v. Bygningen ominnredet til
sykehusmuseum på 1990-tallet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare Bjørkeli som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong fra 1918 med senere innredet laboratorium. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige
jugendpregete arkitektur og interiør med laboratorier, inventar, instrumenter m.v. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med
bygningsdeler, overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Bjørkeli har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong og som del av et samlet bygningsmiljø
med svært stor bevaringsverdi. I tillegg er Bjørkeli i nasjonal sammenheng enestående som bevart psykiatrisk
forskningslaboratorium fra mellomkrigstiden. Bjørkeli ble bygget som avdeling for betalende mannlige pasienter og er i all
hovedsak tvillingbygg til kvinneavdelingens Kringsjå. Til tross for at en del opprinnelige vinduer o.l. er skiftet ut, er
eksteriør og interiør bevart med høy autentisitetsgrad. Bygningen har en enkel rektangulær utforming med representative
fellesrom og oppholdsrom som har stor kildeverdi som eksempel på sosial gradering også innenfor helsevesenet.
Laboratoriene og arkivene på loftet ble innredet på et senere tidspunkt og har i dag stor medisin- og vitenskapshistorisk
betydning. Interiører, dokumentasjon og instrumenter i laboratoriene er levninger fra en forskningsvirksomhet som ble
regnet i fremste rekke i Norge og som også vakte internasjonal oppmerksomhet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet, inkludert laboratorier og lokaler etter tidligere
forskningsvirksomhet med utstyr, inventar, malerier/bilder, plansjer, diagrammer og arkiver herunder også historisk
vevsprøvesamling i kjeller.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900419 05 Bjørkeli
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør
Interiørnr: 01
Interiørnavn: Laboratoriet
Beskrivelse:

Interiørnr: 02
Interiørnavn: Museet
Beskrivelse:

Interiørnr: 03
Interiørnavn:
Vevsprøvesemling i kjeller
Beskrivelse:

Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900419 05 Bjørkeli
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Fra laboratoriet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fra museet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900421 06 Furuli
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117870
89/1
- 1931
Oslo kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Furuli er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Slemmet lys grå murbygning i tre og en halv etasje, vinkelformet grunnplan, langstrakt hovedfløy mot vest med markert endevolum, skifertekket
helvalmet tak, nyklassisistisk med jugendpregete detaljer. Sekundært heishus i hjørne mot gårdsplass. Granittsokkel, gesims over kjeller, etasjegesims
mellom 2. og 3. etasje. Flat dekkbue over vindusåpninger 1. etasje, pusset blindfelt, samtlige vinduer med sålbenk i skifer. Pulttak over inngangspartier
og varemottak/kjøkkeninngang.

Sammendrag bygningshistorie
Endringer: 1975, 1988, 1991

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Furuli som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel
på pasientpaviljong fra 1931. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Furuli har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Bygningen ble reist som avdeling for urolige mannlige pasienter i randsonen av anlegget mot
Slottsberget og er pendant til kvinneavdelingens Granli. Bygget er det første på Dikemark som kombinerte
pasientavdelinger med verksteder og rom for arbeidsterapi. Avdelingen var den siste utvidelsen på mannssiden og den
største av mannsavdelingene med 82 sengeplasser. Slik er Furuli et representativt eksempel på at utiviklingen innen
psykiatrien tok en annen retning enn forutsatt da sykehuset ble planlagt. Bygget har tydelig arkitektonisk forbilde i Granli
som igjen er en videreutvikling av Bjerget /Lien. Furuli en forenkling av Dikemarks eldre arkitektur uten de karakteristiske
gavloppbyggene og verandaene, og med større bygningsvolum og slakere helvalmet tak. Til tross for påbygd heishus og
nyere vinduer og dører, har eksteriøret høy autentisitetsgrad.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900421 06 Furuli
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900420 07 Bjerget
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117854
89/1
- 1911
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Bjerget er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset gulmalt murbygning i to etasjer på granittsokkel, forenklet jugendstil med nybarokke og historiserende elementer, langstrakt vinkelformet
grunnplan med oppbygg på endegavler. Hovedfasade mot øst, inngangsparti på sentralaksen markert med lite utbygg, flankert av symmetrisk plasserte
karnapper i to etasjer. Enetasjes veranda med store rundbuete vinduer på hver gavlvegg. Flat dekkbue over øvrige vindusåpninger med pusset
rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte krysspostvinduer med hvitmalt omramming, sålbenk i skifer. Pulttak over inngangspartier og kjøkkeninngang
mot gårdsplass.

Sammendrag bygningshistorie
Avdeling for urolige menn, opprinnelig 50 sengeplasser, personalboliger på loftet. Grunnplan med midtkorridor i 1. og 2. etg. med fellesrom,
isolater/enerom, anretningskjøkken fellesrom i begge etasjer. Rominndeling er senere noe endret i begge etasjer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Bjerget som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong fra 1911. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bjerget har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong for urolige pasienter og som del av et
samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Avdelingen ble bygget for urolige mannlige pasienter og er i all
hovedsak tvillingbygg til kvinneavdelingens Lien. Avdelingen var den første i en rekke utvidelser kort etter at kvinnesiden i
anlegget sto ferdig. Bjerget markerer et vendepunkt bort fra endring fra det planlagte koloniasylet og i stedet vekt på større
avdelinger. Bygningens størrelse og vinkelformete grunnplan var også et skritt bort fra sykehusets villaliknende arkitektur
og ga retning for videre utvikling av sykehusarkitekturen på Dikemark. Materialbruk og etablerte motiver med
gavloppbygg, gesimisprofiler, vindusomramming, verandaer m.v. ble videreført,men med tydelige innslag av nybarokk. Til
tross for at en del opprinnelige vinduer o.l. er skiftet er eksteriøret bevart med høy autentisitetsgrad.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900420 07 Bjerget
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900422 08 Utsikten
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117846
89/1
- 1905
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Utsikten er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset grågrønn murbygning i to etasjer på granittsokkel, forenklet jugendstil med historiserende elementer. T-formet grunnplan, volumer med trappehus
i hjørnet mellom fløyene. Assymetriske fasader, men uten verandaer som øvrige pasientbygg fra perioden. Flat dekkbue over vindusåpninger med pusset
rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer, to gjenmurte vinduer mot sør.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling for urolige menn med 30 senger, tvillingbygg til Klosteret i kvinneavdelingen. Den såkalte Celle- og isolasjonsafdeling mot sør
hadde enkeltrom/isolater samt ett vaktrom i hver etasje, gruppert på utsiden av langsgående sidekorridor. Nordfløyen rommet den såkalte "almindelige
urolige afdeling med besøksrom, dagligstuer, anretningskjøkken m.v., og flersengsrom, bad og pleierrom i annen etasje, samt pleierrom og sengerom på
loftet. Utgang mot vest gikk tidligere til egen inngjerdet luftegård.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Utsikten som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong med celleavdeling fra 1908. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete
arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Utsikten har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong og som del av et samlet bygningsmiljø
med svært stor bevaringsverdi. Bygningen ble reist som avdeling for urolige menn, og ble plassert tilbaketrukket mot
skogen i den daværende randsonen av syklehusanlegget. Bygningens form speiler funksjonen med islolatavdeling i egen
fløy med separat utgang til inngjerdet luftegård som i dag er borte. Bygningens formål gjenspeiles også ved at den
mangler veranda for pasientene i motsetning til øvrige avdelinger fra sykehusets eldre fase. Bortsett fra en del nyere
vinduer har bygningen høy grad av autentisitet i eksteriøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900422 08 Utsikten
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900423 09 Slottet
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117811
89/1
- 1905
Oslo kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Slottet er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset grønn murbygning i to etasjer på granittsokkel, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Rektangulær grunnplan med tverrstilte volumer
i hver ende. Granittsokkel, smijernsdetaljer i fasaden. Mot øst énetasjes gråmalt overbygget veranda med store rundbuete vinduer. Flat dekkbue over
vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, stående rektangulære T-postvinduer, sålbenk i skifer. Pulttak over inngangspartier nordside, veranda
over varemottak kjøkken.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling med 72 senger for halv-urolige menn , tvillingbygg til Borgen i kvinneavdelingen. Første etasje hadde opprinnelig med
dagligværelser og veranda mot øst med utgang til terreng, opprinnelig inngjerdet gårdsplass. Spisesal, anretningskjøkken m.v. i midten og sengerom mot
vest. Annen etasje rommet var sengesaler og pleierrom. På loftet var et flersengsrom samt pleierrom. Utgang i nordvest er murt igjen, men sporene i
fasaden er godt synlig. Opprinnelig inngjerdet luftegård i tilknytning til veranda i øst er forsvunnet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Slottet som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong fra 1905. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Slottet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Bygningen ble reist som avdeling for s.k. halv-urolige menn og ble plassert tilbaketrukket,
delvis skjermet, mellom avdeling for rolige og avdeling for urolige. Avdelingen var opprinnelig den største på mannsiden
på Dikemark noe som også gjenspeiler seg i den mer institusjonspregete arkitekturen sammenliknet med den mer
villaliknende for rolige pasienter. Slik er Slottet et helt vesentlig historiefortellende element med stor miljømessig verdi fra
sykehusanleggets eldste tid. Til tross for en del nyere vinduer har bygningen høy grad av autentisitet i eksteriøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 01
Interiørnavn: Vinterhage.
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 9900423 09 Slottet
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900431 10 Kurhus II
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117757
89/1
- 1908
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Kurhus II er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset lys grågul murbygning i to etasjer med gavloppbygg , forenklet jugendstil med historiserende elementer. Granittsokkel og hvitmalte
vindusomramminger. Rektangulær grunnplan, tverrstilte volumer i hver ende, markert med gavloppbygg i øst og vest, utskytende trappehus på kortsiden i
vest. Assymetriske fasader, innebygget veranda med store vinduer og trapp til terreng i sørøst. Flat dekkbue over vindusåpninger med pusset
rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte krysspostvinduer, sålbenk i skifer.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som mottaks -og vaktavdeling for kvinner. Her ble pasientene observert og diagnostisert før plassering i andre avdelinger. I 2. etg var det "lazaret
- og sygeafdeling" for kvinnelige pasienter. Opprinnelig leilighet for oversykepleiersken samt hybler på loftet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Kurhus I som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på villapreget pasientpaviljong fra 1905.. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur.
Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Kurhus 1 har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Kurhus I ble bygget som i mottaks -og vaktavdeling for menn og danner et helt vesentlig
bygningselement i sykehusets sentrale område Bygningen danner pendant til Kurhus II som flankerende elementer på
hver side av midtaksen og med parkmessig opparbeidet utearealer. Kurhus I har til tross for mindre endringer høy grad av
autentisitet i eksteriøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900430 11 Hospitset
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117781
89/1
- 1908
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Hospitset er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset gulmalt murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. L-formet grunnplan liknende Pensjonatet, men i tillegg énetasjes sidefløy mot nord. Granittsokkel, gavloppbygg med varierende utforming mot sør, øst og nord, utskytende trappehus mot øst. Asymmetriske
fasader, innebygget veranda i sørøst, med store rundbuete vinduer. Flat dekkbue over øvrige vindusåpninger med hvitmalte rutemønstrete blindfelt, høye
sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer. Midtrisalitt inngangsparti i vest. Pulttak i stålramme over inngang.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling for rolige kvinner med 39 senger. Oppholdsrom og spiserom for pleiere og pasienter i 1 etg. og sengerom i 2., samt to større
sengerom pluss hybler på loftet. Sidefløyen mot nord med forsamlingsal / kirkerom. Opprinnelig med galleri samt to mindre rom og inngangsparti for
mannlige pasienter på gavlveggen, senere bygget inn som del av lokalet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Hospitset som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på villapreget pasientpaviljong fra 1908. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur.
Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med veggmalerier, bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt
opprinnelig inventar.
Hospitset har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong og som del av et samlet bygningsmiljø
med svært stor bevaringsverdi. Bygningen ble reist som avdeling for rolige kvinner og har en villaliknende utforming,
uformelt plassert med en mindre hage ved sykehusets sentrale område. Sidefløyen mot nord rommer sykehusets
forsamlingslokale som også fungerer som kirkerom ved behov. Bygningen har høy grad av autentisitet i eksteriøret og
interiør og er et viktig element i den representative såvel som den behandlingsmessige delen av sykehusanlegget.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900430 11 Hospitset
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn:
Forsamlingssal/kirke
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Selskapsstue
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor og
trappehus
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Toalett 1. etg
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Kontorer 2.
etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor 2.
etg.
Beskrivelse:

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900430 11 Hospitset
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Plantegning 1. etasje.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Korridoren. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Trappehuset.

Toalettet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900429 12 Borgen
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117765
89/1
1908
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Borgen er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset grønn murbygning i to etasjer på granittsokkel, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Rektangulær grunnplan med tverrstilte volumer
i hver ende. Granittsokkel, smijernsdetaljer i fasaden. Mot øst énetasjes gråmalt overbygget veranda med store rundbuete vinduer. Flat dekkbue over
vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, stående rektangulære T-postvinduer, sålbenk i skifer. Pulttak over inngangspartier nordside, veranda
over varemottak kjøkken.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling for halv-urolige kvinner med 72 senger, tvillingbygg til Slottet i mannsavdelingen. Første etasje hadde opprinnelig med
dagligværelser og veranda mot øst med utgang til terreng, opprinnelig med inngjerdet luftegård. Spisesal, anretningskjøkken m.v. i midten og sengerom
mot vest. Annen etasje rommet var sengesaler og pleierrom. På loftet var et flersengsrom samt pleierrom.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Borgen som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong fra 1905. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Borgen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Bygningen ble reist som avdeling for s.k. halv-urolige kvinner og ble plassert tilbaketrukket,
delvis skjermet, mellom avdeling for rolige og avdeling for urolige. Avdelingen var opprinnelig den største på kvinnesiden
på Dikemark noe som også gjenspeiler seg i den mer institusjonspregete arkitekturen sammenliknet med den mer
villaliknende for rolige pasienter. Slik er Borgen et helt vesentlig historiefortellende element med stor miljømssige verdi fra
sykehusanleggets eldste tid. Til tross for en del nyere vinduer har bygningen høy grad av autentisitet i eksteriøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900428 13 Klosteret
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117773
89/1
1908
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Klosteret er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset gråmalt murbygning i to etasjer på granittsokkel, forenklet jugendstil med historiserende elementer. T-formet grunnplan, volumer med trappehus i
hjørnet mellom fløyene. Assymetriske fasader, men uten verandaer som øvrige pasientbygg fra perioden. Flat dekkbue over vindusåpninger med pusset
rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling for urolige kvinner med 32 senger, tvillingbygg til Utsikten i mannsavdelingen. Celle- og isolasjonsafdeling mot sør hadde
enkeltrom/isolater samt ett vaktrom i hver etasje, gruppert på utsiden av langsgående sidekorridor. Nordfløyen rommet den almindelige urolige afdeling
med besøksrom, dagligstuer, anretningskjøkken m.v., og flersengsrom, bad og pleierrom i annen etasje, samt pleierrom og sengerom på loftet. Utgang
mot øst gikk tidligere til egen inngjerdet luftegård.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Klosteret som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong fra 1908. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur og
gjenværende deler av opprinnelig og eldre interiør. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så
som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av
interiøret er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer
og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Klosteret har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Bygningen har stor kildemessig og historiefortellende verdi Store deler av interiørene med
fellesrom m.v. er bevart med vesentlige historiefortellende elementer med stor kildeverdi. Isolatfløyen med cellenes
særegne utforming og døromramming er i hovedtrekk bevart, som ett av få eksempler fra perioden, muligens det eneste i
landet. Bygningen ble reist som avdeling for urolige kvinner ble plassert tilbaketrukket mot skogen i den daværende
randsonen av syklehusanlegget. Bygningens form speiler funksjonen med islolatavdeling i egen fløy med separat utgang
til inngjerdet luftegård som i dag er borte. Bygningens formål vises også ved at den mangler veranda for pasientene i
motsetning til øvrige avdelinger fra sykehusets eldre fase. Til tross for en del nyere vinduer har bygningen høy grad av
autentisitet i eksteriøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900428 13 Klosteret
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Isolatgang 1
etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Isolat 1. etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Stuer 1. og 2.
etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad 2. etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse:

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900428 13 Klosteret
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Isolat 1. etgasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Isolat 1. etasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Korridor isolatfløy 1. etg. mot v. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Stue mot vest 2. etasje Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Stuer 1. etasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 3

BYGNING 9900428 13 Klosteret
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Detalj fra bad/toalett 2. etasje. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Trapephus og dører 2. etasje Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 9900427 14 Lien
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117900
89/1
1913
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Lien er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset ferskenfarget murbygning i to etasjer på granittsokkel, forenklet jugendstil med nybarokke og historiserende elementer, langstrakt vinkelformet
grunnplan med oppbygg på endegavler. Hovedfasade mot øst inngangsparti på sentralaksen er markert med lite utbygg, flankert av symmetrisk plasserte
karnapper i to etasjer. Hovedfløy med trappehus i karnapp mot bakgård. Enetasjes veranda med store rundbuete vinduer på hver gavlvegg. Flat dekkbue
over øvrige vindusåpninger med gråmalt omramming, pusset rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer. Pulttak over
inngangspartier og kjøkkeninngang mot gårdsplass.

Sammendrag bygningshistorie
Avdeling for urolige menn, opprinnelig 60 sengeplasser, personalboliger på loftet. Grunnplan med midtkorridor i 1. og 2. etg. med fellesrom,
isolater/enerom, anretningskjøkken fellesrom i begge etasjer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Lien som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel
på pasientpaviljong fra 1913. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur og utvalgte deler av
interiør med opprinnelige isolatrom. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Lien har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong for urolige pasienter og som del av et samlet
bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Avdelingen ble bygget for urolige kvinnelige pasienter og er i all hovedsak
tvillingbygg til mannsavdelingens Bjerget. Deler av opprinnelige interiøret er bevart bla.med en sjelden gruppe isolatrom
med en særegen utforming. Lien var den andre paviljongen i en rekke utvidelser kort etter at kvinnesiden i anlegget sto
ferdig. Materialbruk og etablerte motiver med gavloppbygg, gesimsprofiler, vindusomramming verandaer m.v. slutter opp
om sykehusets arkitektur, men med tydelige innslag av nybarokk. Til tross for at en del opprinnelige vinduer o.l. er skiftet
er eksteriøret bevart med høy autentisitetsgrad.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900427 14 Lien
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Plantegning 1. etasje.

Side 2

