KOMPLEKS 9900013 Bjerketun

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

Akershus
219/Bærum
Lærerseminar
Ungdomspsykiatri
Verneklasse 1, fredning
13
Situasjonskart for Bjerketun.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9900151

Sopelimkroken 14 "Tunet"

1839

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

Omfang

16178403

59/10

9900152

Sopelimkroken 14, "Granum"

1920

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

16177121

59/10

9900146

Sopelimkroken 14, Gammelt vognskjul

1839

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

17404334

59/10

9900145

Sopelimkroken 14, Stabburet

1839

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

17404377

59/10

9900147

Sopelimkroken 14, Tidl. stall

1839

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

17404326

59/10

9900154

Sopelimkroken 14,"Borgen"

1920

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

16178411

59/10

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare Bjerketun som et verdifullt eksempel på utviklingen av barnevernsinstitusjonene i perioden ca 1900
1962. Vernet skal sikre bygningenes innbyrdes sammenheng, arkitektoniske uttrykk, materialbruk og detaljering, og
dagens park- og hagelandskap.
Bjerketun er et helse- og sosialhistorisk verdifullt eksempel på utviklingen av barnevernsinstitusjonene i perioden ca 19001962. Anlegget har hatt varierte funksjoner både før år 1900, da det var lærerseminar, under selve
barnevernsinstitusjonstiden, og frem til dagens bruk relatert til ungdomspsykiatri. Chr.H. Grosch´ bygninger gir Bjerketun
en arkitekturhistorisk tilleggsverdi. Anlegget er relativt autentisk mht utforming og materialbruk.
Vernet omfatter de fire gjenværende bygningene fra første byggeperiode, Borgen fra ca 1910 og Granum fra 1920-tallet.
Det omfatter også hage-/parkanlegget med særlig vekt på alléene. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn
Bjerketun har vært et institusjonsmiljø siden 1839 da det ble etablert for Asker seminar (oppstartet i Holo i Bærum i 1834). Dette var et av de
stiftseminarer som ble opprettet etter Lov om allmueskolene på landet av 1827, og det ble utdannet lærere her frem til 1898. Institusjonens historie fra ca
år 1900 og frem til midten av 1950-tallet er sammensatt. Etter at anlegget fra ca 1900 til 1904 ble brukt til skolehjem for gutter, skal det ha blitt brukt
utelukkende for jenter frem til 1962. Funksjonen synes å ha vært en blanding av sosialt tiltak, oppdragelsesanstalt og psykiatri. Navn som nevnes i denne
perioden er Søndenfjeldske skolehjem for uartige piker; Det søndenfjeldske mildere skolehjem for forsømte piger og Bærum skolehjem. Fra 1953 til 1962
fungerte Bjerketun som verneskole for jenter med tilpassingsvansker, men ble nedlagt etter en av barnevernets mest omfattende institusjonsskandaler
gjennom etterkrigstiden. Senere har anlegget fungert som Ungdomspsykiatrisk skolehjem.
Bygningsmiljøet besto opprinnelig av ca 14 bygninger, og med to laftede, større bygninger tegnet av arkitekt Chr.H. Grosch (1801-65): hovedbygningen
Borgen og den såkalte Kjøkkenbygningen(nå Tunet),. Borgen brant ca 1900 men ble i 1910 gjenoppført (angivelig på samme grunnmurer) etter tegninger
(kopier?) av ark. Henry Bucher (1864-1944), denne gang i mur. Alle de sentrale bygningen frem til 1920-tallet var trolig gruppert omkring det samme
tunet. Av senere større bygningsmessige tiltak er byggingen av Granum ca 1920, en toetasjes trebygning med valmet tak. Denne ble oppført som
Psykiatrisk sterkavdeling for unge piger, og det var også tilknyttet et isolat (revet i 1985). Deler av anlegget (kjøkkenbygningen Tunet og bryggerhuset)
ble administrativt fredet i 1934.
Dagens situasjon
Av de opprinnelige bygningene fra ca 1839 gjenstår i dag fire: Stabburet, kjøkkenbygningen, et vognskjul og et opprinnelig bryggerhus. Av nyere
bygninger finnes Borgen, Granum, og et énetasjes boliganlegg fra ca 1960.De tre store bygningene (kjøkkenbygningen, Borgen, Granum) er alle holdt i
empirestil, den opprinnelige stilen da stiftsseminaret ble opprettet. Bjerketun ligger i et godt bevart hage-/parklandskap innenfor Tanum-platået, som er
registrert som verdifullt i nasjonal sammenheng i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i 1994. Bjerketun var i 2006 foreslått
regulert til spesialområde bevaring.
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KOMPLEKS 9900013 Bjerketun
Eiendomshistorikk
1839: Asker seminar flytter til Bjerke gård, 14 bygninger ble oppført.
1898: Lærerseminaret flyttes til Oslo.
1900: Administrasjonsbygningen Borgen i tre brenner.
1900-1904: Skolehjem for gutter.
1904: Søndenfjeldske skolehjem for uartige piger.
1919: Administrasjonsbygningen Borgen gjenoppbygges i mur etter en brann.
1920-1930: Elevinternatet Granum oppført.
1937: Kjøkkenbygningen og bryggerhuset (del av garasjen) administrativt fredet.
1950: Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem.
1960-1980: Gymsal, grisehus, sovebygning, personalbolig, drengestue og bestyrerbolig brant
eller ble revet. En del nye personalboliger blir oppført.
1972: Alle eldre bygninger registrert av Aslaksby/Lorange.
1984-1985: SEFRAK-registrering og oppmåling av Bærum kommune. Isolatet revet.
1987: Tanum asylmottak blir etablert på en del av eiendommen.
2002: Staten overtar eiendommen.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9900145
GAB nr: 17404377
Navn: Sopelimkroken 14,
Stabburet
Oppført: 1839

Byggnr: 9900146
GAB nr: 17404334
Navn: Sopelimkroken 14,
Gammelt vognskjul
Oppført: 1839

Byggnr: 9900147
GAB nr: 17404326
Navn: Sopelimkroken 14,
Tidl. stall
Oppført: 1839

Byggnr: 9900151
GAB nr: 16178403
Navn: Sopelimkroken 14
"Tunet"
Oppført: 1839

Byggnr: 9900152
GAB nr: 16177121
Navn: Sopelimkroken 14,
"Granum"
Oppført: 1920

Byggnr: 9900154
GAB nr: 16178411
Navn: Sopelimkroken
14,"Borgen"
Oppført: 1920
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Bygg rundt tunet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Luftfoto fra 1950. Foto: Fra Bærum bibliotek.

Alleen inn mot gårdstunet fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Situasjonsplan, 1919.

"Tunet" og stabburet på Bjerketun. Foto: Forsvarsbygg.

Nyere hybelhus sett fra sør-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Gårdsrommet på Bjerketun. Foto: SABHF.

Side 4

BYGNING 9900151 Sopelimkroken 14 "Tunet"
Kompleks 9900013 Bjerketun

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

HSØ Vestre Viken HF
16178403
59/10
- 1839
Asker seminar.
Uvisst.
Funksjon uspesifisert
Helse/pleie
Skole
Regulert: null
Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen Tunet danner den nordlige veggen av et tun som tidligere hadde bygg på fire sider. Det er oppført i to etasjer, med to rom i bredden, og har et
halvvalmet saltak med knapt takutspring tekket med røde, enkeltkrums takpanner. Veggene er laftet og har stående panel. Vinduene er smårutete
toramsvinduer med lik høyde i begge etasjene. Inngangen er plassert midtpå langveggen mot tunet og består av innadslående parfløydører med overlys.
Tunet pleier å bli betegnet som i empirestil, sammen med de andre større bygningene på Bjerketun.

Sammendrag bygningshistorie
Tunet er angivelig en del av det opprinnelige anlegget til Asker seminar fra ca 1837. Det tidligere navnet, Kjøkkenbygningen, forteller om funksjonen som
kjøkken, matsal og bolig for kjøkkenpersonalet ved seminaret. Bygningen har senere vært brukt til elevboliger. Arkitekt for bygningen var, ifølge
Fortidsminneforeningens årbok fra 1934, Chr.H.Grosch som også tegnet den opprinnelige Borgen omtrent samtidig og i lignende stil. Ble administrativt
fredet i 1934, og satt i stand i 1980-82 med støtte fra Riksantikvaren.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare Tunet som et arkitektur- og kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet
Bjerketun. Vernet skal sikre Chr. Grosch´ opprinnelige arkitektur så som fasadeløsning, materialbruk og opprinnelige eller
eldre bygningsdeler. Formålet med vern av interiøret er å opprettholde opprinnelig eller eldre rominndeling samt å sikre
opprinnelige eller eldre bygningsdeler.
Tunet er nå den eneste større gjenværende bygningen fra Asker seminar og som sådan det kulturhistorisk viktigste
elementet i institusjonsmiljøet Bjerketun. Det er også arkitekturhistorisk verdifullt som en bygning tegnet av arkitekt Chr. H.
Grosch og et miljømessig sentralt element i tundannelsen på anlegget.
Vernets omfatter omfatter eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

"Tunet" sett fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

"Tunet" sett mot nord. Foto: SABHF.
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BYGNING 9900152 Sopelimkroken 14, "Granum"
Kompleks 9900013 Bjerketun

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

HSØ Vestre Viken HF
16177121
59/10
- 1920
Sosialdepartementet. (Sosial- og kirkedepartementet? EHkomm.)
Hans Bertram Bucher (1864-1944)
Funksjon uspesifisert
Helse/pleie
Internat/forlegning
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen Granum ligger et stykke øst for den sentrale tundannelsen, på den andre siden av veien til Bjerke gård. I likhet med Borgen er den orientert i
nord-sydlig retning. Granum er en langstrakt toetasjes trebygning, 12 x 21 m, korridor i midten, og med trapphus som forlengelse midtpå hver kortside.
Angivelig oppført med lafta plank kledt med stående panel. Bygningen angis ofte å være i empirestil og tilpasset de andre bygningene, men denne har
helvalmet tak hvor de andre har halvvalm - kun de enklere trappehusene har halvvalmede tak. Motivet med tempelgavler på vinduene i 1. etasjes
langside har heller ikke noe motstykke i de andre bygningene. Eksteriøret har i dag omtrent samme uttrykk som på originaltegningene, men
bygningsdeler som takpanner, vinduer, dører, etc, er skiftet ut. Interiøret er helt endret.

Sammendrag bygningshistorie
Arkitekt Henry Buchers tegninger til Særavdeling for Bærums skolehjem, er datert, september 1917. Hans noe senere tegninger til nye hovedbygning er
datert 1919. Trolig var det en ekspansjonsperiode på institusjonen ca år 1920, et nå revet isolat like ved Granum ble også oppført omtrent samtidig. En
større innvendig ombygging ca 1990.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare Granum som en del av institusjonsmiljøet på Bjerketun. Vernet skal sikre
bygningens opprinnelige arkitektoniske utforming og materialbruk.
Granum er på tross av relativt store endringer et karakteristisk eksempel på en barnevernsinstitusjon fra ca 1920. Som
institusjon har bygningen også en betydelig tidsdybde ved at den fortsatt har en lignende funksjon. Fremfor alt er Granum
en viktig del av det større institusjonsmiljøet på Bjerketun. Til tross for lav autentisitet har bygningen fortsatt arkitektonisk
og historiefortellende verdi som del av institusjonsmiljøet.
Vernets omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

"Granum" sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

"Granum" sett fra nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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BYGNING 9900152 Sopelimkroken 14, "Granum"
Kompleks 9900013 Bjerketun

Oppr. plantegning 1. etasje.

"Granum" sett mot øst. Foto: SABHF.

Side 2

BYGNING 9900146 Sopelimkroken 14, Gammelt vognskjul
Kompleks 9900013 Bjerketun

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

HSØ Vestre Viken HF
17404334
59/10
- 1839
Staten
Ukjent.
Undervisning/forskning
Helse/pleie
Garasje
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Det gamle vognsskjulet ligger for seg selv i skogbrynet et lite stykke sørvest for tunet. Bygningen er ca 6 x 11 m, og i én etasje. Taket er halvvalmet, og
tekket med flate teglpanner. Veggene er oppført i bindingsverk og kledt med tømmermannspanel. På forsiden er det to panelte, sidehengslete porter
asymmetrisk plassert på fasaden.

Sammendrag bygningshistorie
Vognsskjulet oppgis å være fra Bjerketuns første utbyggingsfase. Ut fra byggetidspunkt og form er det nærliggende å anta at også denne er tegnet av
Chr. H. Grosch, men det er ikke bekreftet. Bygningen brukes i dag til garasje.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare det gamle vognskjulet som et arkitektur- og kulturhistorisk viktig element i
institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og gjenværende opprinnelige eller eldre
bygningsdeler.
Det gamle vognskjulet er i formspråk, dimensjoner og materialbruk innordnet Chr. H. Groschs bygninger fra det første
byggetrinnet og vitner om bevisst formgiving. Bygningens autentisitet er høy i forhold til opprinnelige eller eldre
materialbruk. Vognskjulet har sammen med andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktige deler av
institusjonsmiljøet Bjerketun.
Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Den nordligste porten. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Skjulet sett fra øst-nordøst. Foto: SABHF.

Side 1

BYGNING 9900146 Sopelimkroken 14, Gammelt vognskjul
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Skjulet sett fra øst-nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900145 Sopelimkroken 14, Stabburet
Kompleks 9900013 Bjerketun

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

HSØ Vestre Viken HF
17404377
59/10
- 1839
Staten
Ukjent
Park/undervisning
Helse/pleie
Stabbur
Uregulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Det gamle stabburet er ca 7 x 8,5 m, og plassert i vinkel med Tunet (kjøkkenbygningen) tvers overfor Borgen. Det har kvadratiske plinter i hjørnene, er
oppført i 1,5 etasje, med et enkelt saltak tekket med teglpanner. Bygningen er laftet og kledt med tømmermannspanel uten kantskjæring (usikkert om
panel er opprinnelig, eller fra 1870-1880 da bygningen fikk ny taktekking). På østsiden, som vender mot tunet, er det et inntrukket inngangsparti med
synlig laft og to panelte dører som tilsvarer en oppdeling av stabburet i to deler. På gavlen over inngangen er det et klokketårn med kremmerhusformet
tak.

Sammendrag bygningshistorie
Stabburet antas å være fra det første byggetrinnet på 1830-tallet. Bygningen kan ved ny taktekking på 1870-tallet også ha fått annet utstyr som f.eks
panel.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare stabburet som et miljø- og kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal
sikre bygningens arkitektur og eldre eller opprinnelige bygningsdeler.
Stabburet og andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktig deler av institusjonsmiljøet Bjerketun.
Bygningen har også en utforming med betydelige kvaliteter og stor miljøskapende verdi som en av tunets tre vegger.
Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Stabburet sett fra øst-sørøst. Foto: SABHF.

Stabburet sett fra sør-sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900147 Sopelimkroken 14, Tidl. stall
Kompleks 9900013 Bjerketun

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

HSØ Vestre Viken HF
17404326
59/10
- 1839
Staten
Ukjent
Funksjon uspesifisert
Helse/pleie
Bryggerhus
Uregulert: null
Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den tidligere stallen ligger et stykke sør for tunet og er en langstrakt trebygning, ca 5,5 x 17m. Den er oppført i én etasje og med et enkelt saltak tekket
med bølgeblikk. Den søndre delen av bygningen, ca 5,5 x 4,5m, er laftet og var opprinnelig et bryggerhus; her er en pipe. Hele bygningen er i dag kledt
med enkel tømmermannspanel.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningens søndre del skal være fra det opprinnelige byggetrinnet på 1930-tallet, og fungerte da som bryggerhus. Huset ble trolig bygd på mot nord ca
1870. Ifølge Fortidsminneforeningens årbok 1934 skal den også ha hatt et snekkerverksted (tidligere orgelrom) i 2. etasje (loft?) samt vedskjul i annen
halvdel. Hele, eller deler av bygningen, ble omfattet av den administrative fredningen i 1934. Taktekkingen ble trolig skiftet ut på 1980-tallet. Størstedelen
av bygningen har fungert som stall, og i senere tid garasje.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare tidligere stall/bryggerhus som et miljø- og kulturhistorisk viktig element i
institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og eldre eller opprinnelige bygningsdeler.
Den tidligere stallen/bryggerhuset og andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktige deler av
institusjonsmiljøet Bjerketun.
Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Langgarasjen/bryggerhus sett fra øst. Foto: SABHF.

Side 1

BYGNING 9900154 Sopelimkroken 14,"Borgen"
Kompleks 9900013 Bjerketun

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

HSØ Vestre Viken HF
16178411
59/10
- 1920
Asker seminar.
Henry Bertram Bucher (1864-1944)
Undervisning/forskning
Helse/pleie
Skole
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Borgen er en nokså stor bygning, ca 15 x 30m, med nyttbar kjeller, to fulle etasjer og beboelig loftsetasje. I kjelleren var det tekniske rom og
skolekjøkken; i 1. etasje dagligstuer og håndarbeisrom; i 2. kontor, undervisningsrom og kirkesal, etc. Loftet var trolig til beboelse for de ansatte.
Veggene har tynnpuss som lar mursteinene skinne igjennom, og krysspostvinduer med smårutete underinndeling. Taket er halvvalmet tekket med røde
enkeltkrums takpanner og med valmede kobbhus. Hovedfasaden vender mot tunet og er strengt symmetrisk med unntak for de to inngangene som er
forskjellig utformet. Hagefasaden har en høy sokkel og en hageinngang på midten i 1. etasje. Bygningens eksteriør har høy grad av autentisitet i forhold
til originaltegningene. En del av interiøret har også høy grad av autentisitet, bl.a. trappehall, dører osv.

Sammendrag bygningshistorie
Tegningene til Borgen 2 er datert april 1919, og signert arkitekt Henry Bucher. Borgen 1 som skal ha brent samme år (evt. tidligere), var en laftet bygning,
tegnet av Chr. H. Grosch, og én av de opprinnelige på Asker seminar. Arkitekt Henry Bucher utarbeidet tegninger til en rekonstruksjon på samme
grunnmurer, eller mer trolig med samme grunnplan for Bærums skolehjem. Om bygningen ble oppført med samme utseende er ikke dokumentert.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare Borgen som det kulturhistorisk sentrale elementet i institusjonsmiljøet Bjerketun.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, både fasadeløsning, rominndeling, materialbruk, opprinnelige eller
eldre bygningsdeler så som vinduer, dører og dekorative elementer skal opprettholdes.
Borgen er den kulturhistorisk mest sentrale delen av institusjonsmiljøet Bjerketun, og symboliserer i dag også negative
perioder ved anleggets historie som skolehjem. Bygningen fremtrer med et karakteristisk institusjonspreg, men viderefører
også arkitektoniske trekk fra Grosch gamle miljø på Asker seminar. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet
og bevisst formgivning i så vel eksteriør som interiør. Bygningen er preget av høy autentisitet i ekteriøret og deler av
interiøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er bevart med
eldre planløsning,
materialbruk og detaljer.
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BYGNING 9900154 Sopelimkroken 14,"Borgen"
Kompleks 9900013 Bjerketun

Øst-fasade sett fra nord-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

"Borgen" sett fra øst-sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1919, 1. etasje.

"Borgen" med inngang fra sør. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

"Borgen" sett fra sør-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

"Borgen" sett fra gårdsplassen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900154 Sopelimkroken 14,"Borgen"
Kompleks 9900013 Bjerketun

Hallen, hovedtrapp fra 1. til 2. etg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Detalj, peis 2. etg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

"Borgen" sett mot nordøst. Foto: SABHF.

Side 3

