
TRONDHEIM FENGSEL, KONGENS GATE AVDELING

Kommune:
1601/Trondheim

Gnr/bnr:
403/231

AskeladdenID:
174916

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 14204

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Kongens gate 95 1835 182161608 403/231 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningens kulturhistoriske og
arkitektoniske verdier med lang tradisjon innenfor militærvirksomhet,
rettspleie og sosial omsorgshistorie.

Begrunnelse: Kongens gate 95 ble oppført i 1835, opprinnelig som del av slaveriet til
Skansevakta og som del av et større prosjekt for nytt slaverianlegg,
tegnet av Ole Peter Riis Høegh. Den ble oppført som
overgevaldigerbolig (bolig for underoffiseren som hadde oppsyn med
Slaveriet) og utsalg for soldatene. Senere ble den benyttet som lager
for slaveriet og administrasjonsbygning for Kriminalasylet til det ble
nedlagt i 1961. Etter å ha stått tom noen år, er bygningen fra 1970-tallet
benyttet som frigangshjem tilknyttet Trondheim kretsfengsel/i dag
Trondheim fengsel. Bygningen er en del av den verneverdige
bebyggelsen og det eldre militærmiljøet og sosialinstitusjonsmiljøet på
Kalvskinnet.

Bygningen har vært administrativt fredet siden 1934.

Vedlegg nr. 20

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



KONGENS GATE 95

Bygningsnr: 182161608
Gnr/bnr: 403/231
Oppført: 1835
AskeladdenID: 174916-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 13359

Kompleks 14204

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og 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 bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske verdier med
lang tradisjon innenfor militærvirksomhet, rettspleie og sosial omsorgshistorie.

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 med listverk
og detaljer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Kongens gate 95 ble oppført i en etasje i 1835, opprinnelig som del av slaveriet til Skansevakta og
som del av et større prosjekt for nytt slaverianlegg, tegnet av Ole Peter Riis Høegh. Den har
kulturhistorisk verdi som del av militærvirksomheten og institusjonsmiljøet på Kalvskinnet i
Trondheim.

Bygningens fasade mot Kongens gate er velproporsjonert og symmetrisk, med dobbeltløpet trapp
opp til den enkle inngangsdør midt på fasadesiden. Mot Kongens gate er fasaden pusset, mens den
mot gårdstun er panelt. Første etasje er oppført i laft, mens den senere påbygde andre etasje
(mellom 1842 og 1862), er oppført i bindingsverk.

Bygningen har vært administrativt fredet siden 1934.

Vedlegg nr. 20
Side 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren


