
GEITMYRSVEIEN 67

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
220/44

AskeladdenID:
148674

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9903240

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Geitmyrsveien 67 1929 - 1930 80689691 220/44 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som helsehistorisk
eksempel på den tidligere barnerelaterte virksomheten og som
historisk dokument over skolehjemstiden.

Begrunnelse: Bygningen var opprinnelig oppført som barnehjem for spebarn født
med syfilis, en medisinsk kategori som ble mye fokusert på fra ca år
1900 og frem til 2. verdenskrig. I 1946 ble barnehjemmet overtatt av
Oslo kommune til bruk for såkalte særskolegutter. Bygningen har stor
helsehistorisk og sosialhistorisk verdi som representant for barnehjem
og skolehjem. Bygningen har videre arkitektonisk verdi. Bygningen,
tegnet av Morgenstierne og Eide, er formålsbygget og dens formspråk
speiler overgangen mellom nyklassisime og funksjonalisme.

Vedlegg nr. 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



GEITMYRSVEIEN 67 (Markushjemmet)

Bygningsnr: 80689691
Gnr/bnr: 220/44
Oppført: 1929 - 1930
AskeladdenID: 148674-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900450

Kompleks 9903240

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør. Fredningen av eksteriør inkluderer hovedelementer
som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som
vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som helsehistorisk eksempel på den tidligere
barnerelaterte virksomheten og som historisk dokument over skolehjemstiden. 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.

Begrunnelse: Bygningen var opprinnelig oppført som barnehjem for spebarn født med syfilis, en medisinsk
kategori som ble mye fokusert på fra ca år 1900 og frem til 2. verdenskrig. I 1946 ble barnehjemmet
overtatt av Oslo kommune til bruk for såkalte særskolegutter. Bygningen har stor helsehistorisk og
sosialhistorisk verdi som representant for barnehjem og skolehjem. Bygningen har videre
arkitektonisk verdi. Bygningen, tegnet av Morgenstierne og Eide, er formålsbygget og dens
formspråk speiler overgangen mellom nyklassisime og funksjonalisme.

Vedlegg nr. 15
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


