
SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, BERG AVDELING

Kommune:
704/Tønsberg

Gnr/bnr:
56/1

AskeladdenID:
174918

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2576

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Kjøkkenbrakke 1942 162072595 56/1 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter kjøkkenbrakka.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare kjøkkenbrakka ved Berg fengsel
som en kulturhistorisk viktig bygning fra 2. verdenskrig.

Begrunnelse: Kjøkkenbrakka er den eneste bygningen som står igjen etter
interneringsleiren for norske jøder som ble oppført på Berg i 1942. Her
ble norske jøder internert før de ble sendt til konsentrasjonsleirer i
Tyskland. På det meste var rundt 550 personer internert på Berg.
Leiren var den eneste fangeleiren som var under norsk administrasjon.
Anlegget har stor krigshistorisk betydning.
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KJØKKENBRAKKE

Bygningsnr: 162072595
Gnr/bnr: 56/1
Oppført: 1942
AskeladdenID: 174918-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8466

Kompleks 2576

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen
er spisesal fra 1943 og tidligere festsal i 1. etasje, samt cellene fra 2. verdenskrig, kjellertrapp og
gang i kjellerens nordlige ende.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, planløsning, opprinnelig og eldre materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, og detaljer m.v. Fast inventar er fredet som
del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger.

Formål: Formål med fredningen er å bevare kjøkkenbrakka som en bygning med kulturhistorisk verdi fra
2. verdenskrig.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelige rom
fra 2. verdenskrig med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Det ble bygget tre brakker i 1942 da interneringsleiren for norske jøder ble anlagt. Fangene måtte
selv bygge nye brakker. Kjøkkenbrakka er den eneste av brakkene fra 2. verdenskrig som fortsatt
står.

I festsalen i 1. etasje ble det tidlig på 1950-tallet skilt av et toalett og et lagerrom. Med stor
sannsynlighet var de to små rommene opprinnelig en del av festsalen.

Opprinnelig var det 9 celler i kjelleren med adkomst via en innvendig trapp. Trappen ble stengt av
da toalettet i festsalen ble installert.
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Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Plantegning kjeller. Omfang interiørfreding er markert med blå skravur.
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