Vedlegg nr. 20
Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9
Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

FASTINGS MINDE
Kommune:
1201/Bergen
Gnr/bnr:
164/364
AskeladdenID:
175077
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 3378

Omfang fredning
Byggnavn
•Fastings Minde (Undervisning)

Oppført
1790

Bygningsnr. Gnr/bnr
139839137 164/364

Omfang
Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningen nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen av Fastings minde er å sikre en bygning med
stor betydning til UiBs etablering. Formålet er videre å sikre
bygningens kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdi som
tidligere lystgård og senere psykiatrisk sykehus.

Begrunnelse:

Fastings Minde er den eldste bygningen på Nygårdshøyden og gir
området stor tidsdyblde. Fastings Minde var opprinnelig et lyststed
anlagt av forfatteren Claus Fasting på en øde strekning av
Sydneshaugen i slutten av 1780-årene. Midtpartiet, et arkhøyhus i 2
1/2 etasje, er den eldste delen av bygningen. Fløyene på hver side ble
bygget til på 1830-tallet.
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Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9
Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

FASTINGS MINDE (UNDERVISNING)

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

139839137
164/364
1790
175077-1
Bygning 10256
Kompleks 3378

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen av Fastings minde er å sikre en bygning med stor betydning til UiBs
etablering. Formålet er videre å sikre bygningens kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdi
som tidligere lystgård og senere psykiatrisk sykehus.
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 og
eldre bygningsdeler, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fastings Minde er den eldste bygningen på Nygårdshøyden, midtpartiet er oppført i 1780-årene,
sidefløyene er bygget til på 1830-tallet. Bygningen er et fremragende kulturminne fra den
bergenske trearkitekturens store tid på overgangen mellom 1700- og 1800-tallet.
Bygningen har lang sosialhistorie som mentalsykehus, drevet i både privat og kommunal regi, i ca.
100 år før universitetet overtok bygningen. Bygningen og eiendommen har videre lang
universitetshistorie. Dette innebærer at også deler av ombyggingshistorien er verdifull som
dokumentasjon for bygningens og UiB sin utvikling. Eiendommen avsto parseller til
reguleringsplanen for området omkring 1920-tallet.

