BYGNING 9900987 Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
168362196
150/1768
1878 - 1881
Staten
O.F. Ebbel
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Sykehusets bygningsmasse fra 1881 er regulert
til bevaring.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To og en halv etasje, grunnplan som dobbeltvinkel. Gul tegl på bruddsteinssokkel, rød tegl rundt kjellervinduer. Skifertekket valmtak med spisst
gavloppbygg i midtaksen hovedfasade. Rektangulære volumer i hver ende. Overbygd veranda i panelt bindingsverk midtakse hovedfasade , trapp til
terreng, rikt detaljert. Ornamentfrise under takgesims. Gesims mellom 1. og 2. etasje i midtvolumer, gesims mellom 2. etasje og loftsetasje i
endevolumer. Enklere fasadebehandling mot gårdsrom. Nyere inngangsparti sideinnganger, baldakiner brunbeiset panel svartlakkerte stålsøyler.
Flatbuete stående vinduer, horisontalt delte torams med falske sprosser. Innvendig endret bortsett fra rikt utformet opprinnelig biljardrom på loftet.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført 1878-81 som kvinneavdeling for psykiatriske pasienter. Den treleddete grunnplanen gjenspeilte klassifisering av pasientene, A rolige syge av
1ste forpleining, B rolige syge av 2den forleining samt vaktavdeling, C urolige syge. Modernisert og endret flere ganger siden ferdigstillelse.

Bygningshistorikk
1878

1881

Bygningen ble oppført

1892

1892

Sentraloppvarming.

1902

1902

Elektrisk lys.

1971

1971

Bygget ble ombygd av Egs egne folk

1978

1978

Heis installert, Reber Schindler

1984

1984

Takstoler med hanebjelke og sideås med understøttelse, tekket med papp og skifer reparert.

2003

2004

Brannteknisk oppgradering
2. etg ombygd til kontorer for psykiatrisk avdeling
1. etg ombygd/ tilpasset for annen type psykiatrisk pasient ifbm omleggingen av psykitrien.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygningen som del et sykehus som er et arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på statlig
helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og
overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde deres opprinnelig
rominndeling med bygningsdeler, med overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig
inventar.
Bygningen er del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden. Til tross for senere endringer og
utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget intakt og danner en i dag en klart avgrenset
del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst
formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anleggets eksteriør er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer
og arkitektoniske uttrykk hvor organisering av bygningsvolumer og behandlingsavdelinger vitner om datidens syn metoder
for behandling av sinnslidende og sinnslidelser. Biljardrommet er et sjeldent bevart eksempel på bevart velferdsrom for
pasienter og speiler også klassedelingen mellom 1ste og 2den forpleining som fantes ved en rekke asyler.
Vernet omfatter eksteriør og deler av interiøret i loftsetasje med opprinnelig biljardrom i hjørnevolum.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900987 Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Biljardrom
loftsetasje
Beskrivelse: Vegger pusset
malt mur, med stående
brystningspanel. Øvre
veggfelt mot vest med
kunstnerisk utsmykning,
trolig ojlemaleri. Åpent
takverk, panelt underside,
profilerte bjelker, utskårne
konsoller og bjelkehoder,
løvsagsarebdier i svikler
m.v., høy detaljeringsgrad,
malt riksvåpen i himlingsfelt
mot sør. Gulv med lav
sceneoppbygg mot vest,
plankbord, lakket/malt.
Eldre toarmet elektrisk
lysarmatur, rundovn
støpejern. Møbler, to
runde bord, to
rekatngulære bord, ett
større uttrekksbord, fire
stoppete stoler, to stoppete
lenestoler, samtlige
nyrenessanse. En eldre
malt pinnestol og en eldre
svingstol oljet/lakket.

Fasade mot sør. Foto: Tor Andersen.

Fasade mot vest. Foto: Tor Andersen.

Side 2

BYGNING 9900987 Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Fasade mot nord. Foto: Tor Andersen.

Plantegning 1. etasje.

Fra loftet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Detalj, takkonstruksjon. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Dekor, vegg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901004 Bygning 24, båthus
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
168148259
150/1768
Staten
ukjent
Helse/pleie
Helse/pleie
Naust
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Punktvis båret stolpebygg/grovt bindinsgverk med støpte konsoller for stolper. Åpen vegg på langside mot brygge, større åpninger gavlvegger. Stående
profilert vekselpanel. Saltak, sperrer med hanebjelker, utskårne bjelkehoder under takutstikk, profilerte, lakkerte takplater. Grusdekke med mindre
treplattinger på deler av gulv, hugget forstøtningsmur mot brygge/elvefront, tørrmur med fuget murverk øverst. Smijernsrekkverk på brygge nordøstre
hjørne.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som båthus og brygge ukjent byggetid, trolig slutten av 1800-tallet eller tidlig 1900-tall. Tidligere lå en slipp ved siden av båthuset,
fundamentrester og opptrekkskinner er fremdeles synlig. Båthuset har nyere kledning, taktekking og grusdekke. Brygge i tørrmur av huggen stein, delvis
nyere stein med liten påstøp, rekkverk i smijern.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare båthuset med brygge som viktig eksempel på økonomibygg knyttet til sykehusanlegg fra siste
halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur og konstruktive deler innbefattet kaifront med
murverk og rekkverk.
Bygningen er typisk eksempel på spesialisert økonomibygning knyttet til transport og rekreasjon. Før bilens tid var elven
en viktig kommunikasjonsåre, slik båthuset, sporene av den revne slippen og bryggeanlegget vitner om. Båthuset og
bryggen representere vesentlige deler av et helhetlig, differensiert sykehusanlegg og er viktige historiefortellende
elementer i et sammensatt bygningsmiljø. Til tross for senere endringer er båtskurets opprinnelige konstruksjon og brygge
intakt med opprinnelige eller eldre elementer.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør samt brygge med rekkverk og trapper i utstrekning vist på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Båthuset sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Båthuset og elva. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901004 Bygning 24, båthus
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Innvendig, mot sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Båthuset innvendig, utsikt fra sør mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygget sett fra inngangen i nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning båthuset.

Side 2

BYGNING 9901006 Bygning 26, stabbur
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
24585301
150/1768
1880 - 1880
Staten
Ukjent, muligens O.F. Ebbel
Helse/pleie
Helse/pleie
Stabbur
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stabbur, laftet på teglmurt underbygning, tjæret laftekasse, rødmalt kledning med hvitt listverk. Stående panel 2. etasje med utskjæringer i panel og
lysåpninger som dvergarkader i front. Takrytter med klokkestol over gavl. Tegl takstein på tak og takrytter. Utskårne bjelkehoder på takåser og sperrer.
Tredelt gavlvindu med høyere midtfelt, samme type som i bakstehuset (bygning 16).

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som stabbur med kornbinger i 2. etasje som en del av det nye gårdsanlegget vest for asylbygningene. Opprinnelig plassert ved inngangen til
gårdstunet, senere flyttet til nåværende sted ved Arenfeldts dam før bygging av sentralsykehuset.

Bygningshistorikk
1880

1880

Sannsynlig oppført litt før 1880.

1986

1986

Stabburet har tilhørt gården på Eg, og ble flyttet av Brd Skailand, Tveit, i 1986. Det ble da flyttet til vestsiden av Arenfeldts Dam. Grunnen til
at stabburet måtte flyttes var at det måtte vike plassen for det nye sentralsykehuset som stod ferdig i 1990.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Plantegning stabburet.

Formålet er å bevare stabburet som viktig eksempel på økonomibygg fra sykehusanlegg fra siste halvdel av 1800-tallet.
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.
Bygningen er typisk eksempel på spesialisert økonomibygning av tradisjonell type knyttet til større institusjoner i perioden.
Materialbruk og detaljer som vindusutforming er tilsvarende som i andre bygninger i det tidligere gårdsbruket.
Detaljeringsgraden vitner om stabburets sterke betydning som nasjonalromantisk symbolbærer også i en offentlig
sammenheng. Bygningens opprinnelige sammenheng med det tidligere gårdstunet har gått tapt . Flyttingen har ikke
medført vesentlig tap for stabburets autentisitet som bygning eller rolle som symbolbærer. Dagens plassering i tilknytning
til Bakstehus og lysthus danner et mindre sammenhengende bygningsmiljø i tilknytning til eldre landskapselementer med
Ahlefeldts dam som samlet gir en ny ramme for vesentlige historiefortelende elementer i et sammensatt sykehuskompleks
med stor tidsdybde. Bygningen er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Fasade mot øst Foto: Tor Andersen

Side 1

BYGNING 9900988 Bygning 3, administrasjonsbygg
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
168148089
150/1768
1878 - 1881
Staten
O.F. Ebbel
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
BYgninjg i to og en halv etasje, gul tegl på bruddsteinssokkel, skifertekket valmtak med spisst gavloppbygg i midtaksen hovedfasade. Kvadratiske
volumer i hver ende. Inngangsgparti med hugget steintrapp flankert med frittstående steinsøyler med dekorerte kapiteler. Smijernsveranda i 2. etasje
over inngangsparti. Ornamentfrise under takgesims. Gesims mellom 1. og 2. etasje, risalitter mellom vindusfelt i øvre deler av hovedfasade. Vindfang i
midtakse på baksiden. Flatbuete stående vinduer, horisontalt delte torams med falske sprosser.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført 1878-81 som adm.bygg med kontorer leiligheter for ansatte. Mellombygg med kontorer som forbindelse til bygg 1 og 2 i 1989 utført av
byggmester Holmesland fra Kristiansand.

Bygningshistorikk
1878

1881

Oppførelsestidspunkt

1892

1892

Sentraloppvarming.

1902

1902

Elektrisk lys.

1964
1978

Oppussing og modernisering av administrasjonsbygning påbegynt.
1978

1989

Vare og personheis intallert. Reber Schindler.
Mellombygg til bygg 1 og 2

2003

2004

Små branntiltak utført med innv trapper

2004

2005

Brannteknisk oppgradering innvendig etter pålegg fra brannvesenet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare administrasjonsbygget som del et et sykehus som er et arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel
på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer,
dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde deres
opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt
opprinnelig inventar.
og utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget intakt og danner en i dag en klart
avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Organisering av bygningsvolumer og
behandlingsavdelinger vitner om datidens syn metoder for behandling av sinnslidende og sinnslidelser. Materialbehandling
og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anleggets eksteriør er preget av
bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
Vernet omfatter eksteriør og interiørene i opprinnelig hovedtrapp samt møterom og salong i midtpartiet i 2. etg samt øvrige
opprinnelige bygningsdetaljer.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900988 Bygning 3, administrasjonsbygg
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Salong 2.
etasje
Beskrivelse: Tofløyet
fyllingsdør dør med
sprossedelt glass til
veranda, tofløyet
fyllingsdør til møterom,
hvitglasert kakkelovn.
Interiøret er tilbakeført med
rødmalt tapet, rammer med
sjablongdekor, toarmete
messing lampetter, 2
landskapsmalerier, ett
portrett. Himlingslister med
tungeprofiler og malte
ranker. Himling inndeling i
felt med profilerte parallelle
lister og sjablongdekor,
elektrisk lysekrone i
messing. Eikeparkett på
gulv. Sittegrupper med
stoppete stoler, armstoler,
sofa og bord i
nyrenessanse.

Interiørnr:
Interiørnavn: Møterom 2.
etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Hovedtrapp
Beskrivelse:

Salong 2. etasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Salong 2. etasje, himling. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900988 Bygning 3, administrasjonsbygg
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Salong, mot hovedtrapp. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Plantegning 1. etasje.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hovedtrapp. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Fasade mot sør Foto: Tor Andersen
Side 3

BYGNING 9900989 Bygning 3A, to stk. mellombygg
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
150/1768
1974 - 1974
Vest-Agder fylkeskommune
W. Strøm, Oslo
Helse/pleie
Helse/pleie
Kontor
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjes mellombygg på støpte søyler, fasader med kobberplater, gjennomgående vindusbånd, flatt tak.

Sammendrag bygningshistorie
Kontorer og forbindelsesgang mellom bygg 1 - 3 og 2- 3, opprinnelig planlagt som sysselsettingstiltak.

Bygningshistorikk
1974

1974

Byggeår

1989

1989

Paptekking endret fra pappelementer til folietekking

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare mellombygg 3a (mellombygg mot øst og mellombygg mot vest) som nyere del av
administrasjonsbygget. Vernet skal sikre mellombyggets opprinnelige arkitektur. Fasadeløsninger, materialbruk og
overflater skal opprettholdes. Formålet er også å bevare bygningens nyere deler som eksempel på endringer og
tilpassninger av eldre bygningsmasse til nyere brukskrav.
Mellombyggene er typisk eksempler på endringer av eldre sykehusbygninger til ny bruk. Mellombygg 3a er til tross for en
del mindre endringer svært godt bevart med tidstypisk formspråk og materialbruk med klar og avdempet kontrast til den
eldre bygningsmassen. Materialvalg og utforming er konstrasterende til det opprinnelige bygget men vitner om høy
kvalitet og bevisst formgivning.
Vernet omfatter mellombyggenes eksteriør
Verneklasse 1, fredning

Nordfasade bygg 3a. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Nordfasaden til bygg 3a (vest). Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900989 Bygning 3A, to stk. mellombygg
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Det østligste bygg 3a. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Det vestligste mellombygget (i midten) sett fra sør. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900994 Bygning 8, kjøkken og kantine
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
8928975
150/1768
1965 - 1967
Kaspar Strømme AS, Kristiansand
K. Morseth & W. Strøm, Oslo
Helse/pleie
Helse/pleie
Ymse
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjes bygg armert pusset malt betong, fasadeplater kobber 2. etg, rastermønster med stående rektangulære vindusfelt, speilglassfelt 1. etasje.lukket
kobberslått overetasje med slak takvinkel over del av bygget. Smalt mellombygg til kirke; glassfelt med utenpåliggende stående svartbeisete trelameller.
Åpne overbygg mot bygg 1 og 2, flate tak med supanel båret av stålsøyler, asfaltert dekke med kantstein.

Sammendrag bygningshistorie
Ombygd 1988-89 - Ombygd kjøkken for tilpasning til ny hovedbygning, senere mindre ombygging /modernisering av auditorium og vestibyle.

Bygningshistorikk
1965

1967

Oppført som kjøkken, kantine med auditorium.

1988

1989

Ombygging kjøkken i forbindelse med bygging av sentralsykehuset.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare kantine/kjøkkenbygget som nyere godt bevart eksempel på denne bygningstypen ved et psykiatrisk
sykehus. Vernet skal sikre byggets opprinnelige arkitektur med åpne sidebygg mot de eldre behandlingsavdelingene.
Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
bygningen som en videreføring av det opprinnelige kjøkkenbygget og den kombinerte bruk som økonomi og velferdsbygg
knyttet til den eldre kirken. Kjøkken/kantinebygget er til tross for en del mindre endringer svært godt bevart med tidstypisk
formspråk og materialbruk som gir anlegget et variert preg med klare kontraster og godt leselig historisk utvikling.
Materialvalg og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Kantine
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Auditorium
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Vestibyle 2.
etasje
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 9900994 Bygning 8, kjøkken og kantine
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Vest- og sørfasaden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kantine. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Trappehuset mot kirken. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Fasade mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Auditorium. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900994 Bygning 8, kjøkken og kantine
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Plantegning 1. etasje, kjøkken og kirke.

Plantegning 2. etasje, kjøkken og kirke.

Auditorium. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Vestibyle. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900995 Bygning 8a, kirke
Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

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

HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
168354894
150/1768
1880 - 1881
Staten
O.F. Ebbel
Religion
Religion
Kirke
Regulert: .
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjer, gul tegl, tårn i tre etasjer mot hovedbygg i sør, hver langvegg inndelt i tre felt med to par støttepillarer. Saltak, rombeskifer på tak og tårnhjelm.
Tårn med urskive, oppbygg med lydglugger kronet med fire gavler, slankt plateslått spir. Rektangulære flatbuete vinduer 1. etasje, parvise spissbuete
vinduer 2.etasje, trefoldighetsvindu med kolonetter 2. etasje tårn. Inngangsdør tårnfot og vestre langside.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som del av det opprinnelige sykehuset sammenbygget mot nord med kjøkken/økonomibygning. Kirkesal i 2. etasje, opprinnelig prestekontor og
bolig for kontorassisent i 1. etg. Interiører modernisert samtidig med nybygg for kjøkken/kantine på 1960 tallet.

Bygningshistorikk
1881

1881

Oppførelsestidspunkt.

1965

1967

Nytt interiør i kirkesal 2. etasje

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygningen som sentral del et sykehus som er et arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på
statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer,
dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av interiøret er særlig å opprettholde opprinnelig
rominndeling med bygningsdeler, med overflater og materialbruk med senere endringer og inventar inklusive prekestol,
knefall, alter, belysning og armaturer i kirkesalen i 2. etasje.
Kirken er en vesentlig del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden. Bygningen er utført med et
typiske formspråk og materialbruk for kirker i perioden, samtidig som detaljeringen i første etasje signaliserer kombinerte
formål med bolig og kontor. Kirken på Eg er en av svært få formålsbygde frittliggende kirkebygninger på sykehus fra
perioden. Til tross for senere endringer og utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget
intakt og danner en i dag en klart avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Kirkens
materialbehandling og utførelse samsvarer med øvrige deler av første byggetrinn. Kirkens eksteriør er preget av høy
autentisitet. Interiøret i kirkesalen gir et tidstypisk bilde av 1960-tallets formspråk og materialbruk innenfor historismens
rammer og hvor vesentlige elementer som takverk, vinduer og glassmalerier er autentiske fra oppføringstiden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Kirkesal 2.
etasje
Beskrivelse: Langvegger
og korvegger gul tegl,
pussete hvitmalte pilastre
med dekorerte konsoller,
kortvegg og korskillevegg
pusset hvitmalt. To
spissbuete vinduer i hvert
veggfag og i korets
langvegger, spissbuet
trefoldighetsvindu med
glassmalerier i korets
gavlvegg, trolig
opprinnelige. Åpent
takverk, sperrer med
hanebjelker, ubehandlet
panel. Gulvbelegg grå
linoleum.
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Fasade mot øst og sør. Foto: Tor Andersen.

Fasade mot vest. Foto: Tor Andersen.

Mot alteret. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Mot døra/kantina. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning bygg 8, 1. etasje, kjøkken og kirke (t.h.).

Plantegning bygg 8, 1. etasje, kjøkken og kirke (t.h.).
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