Vedlegg nr. 32
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

ASKVIKNES VOKSENPSYKIATRISK SENTER
Kommune:
1243/Os
Gnr/bnr:
24/6
AskeladdenID:
148697
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900118

Omfang fredning
Byggnavn
•320302-Gamle hovedbygg
(barnehage)
•320306-Vaktmesterbod

Oppført
1899

Bygningsnr. Gnr/bnr
12533535
24/6

Omfang
Eksteriør/Interiør

12533527

Eksteriør

24/6

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter det gamle hovedbygget og uthuset.

Formål:

Formålet er å bevare barnehjemsanlegget på Askviknes som
sosialhistorisk viktig eksempel på institusjon for statlig
assimileringstiltak overfor en nasjonal minoritet omkring 1900.
Fredningen skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur,
materialbruk og detaljering.

Begrunnelse:

Askviknes er et minne om den statlig institusjonaliserte
assimileringspolitikken overfor tatere/reisende. Anlegget ble bygget
av staten og var et av de første barnehjemmene drevet av Norsk
Misjon Blant Hjemløse, året etter at misjonen ble etablert. Barnehjem
var et av misjonens satsningsområder. Omsorgsovertakelse av
taterbarn var i mange år et viktig instrument for å assimilere taterne
med tvang. Her hadde barnehjemmet på Askviknes en sentral rolle
fram til det ble avviklet. Hovedbygningen er typisk for mindre
institusjonbygninger fra perioden, her i en regionalt preget
panelarkitektur med elementer av jugendstil.

Vedlegg nr. 32
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

320302-GAMLE HOVEDBYGG (BARNEHAGE)

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

12533535
24/6
1899
148697-1
Bygning 9901262
Kompleks 9900118

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, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål:

Formålet er å bevare det gamle hovedbygget som sosialhistorisk viktig eksempel på
institusjonsbygg for statlig assimileringstiltak overfor en nasjonal minoritet omkring 1900.
Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. 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 opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre
bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast
inventar.

Begrunnelse: Askviknes er et viktig minne om den statlig institusjonaliserte tvangsassimileringen av
tatere/romanifolket. Anlegget ble bygget av staten og var et av de første barnehjemmene drevet av
Norsk Misjon Blant Hjemløse, året etter at Misjonen ble etablert. Barnehjem var et av misjonens
satsningsområder. Omsorgsovertakelse av taterfolkets barn var i mange år et viktig instrument i
fornorskningspolitikken og her hadde barnehjemmet på Askviknes en viktig rolle fram til det ble
avviklet. Hovedbygningen er typisk for mindre institusjonbygninger fra perioden, her i en
regionalt preget panelarkitektur med elementer av jugendstil.

Vedlegg nr. 32
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

320306-VAKTMESTERBOD

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

12533527
24/6
148697-2
Bygning 9901266
Kompleks 9900118

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 er å bevare bygningen som del av det opprinnelige barnehjemsanlegget på Askviknes
som sosialhistorisk viktig eksempel på institusjon for statlig assimileringstiltak overfor en nasjonal
minoritet omkring 1900. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. 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: Askviknes er et viktig minne om den statlig institusjonalisert tvangsassimileringen av
tatere/romanifolket. Anlegget ble bygget av staten og var et av de første barnehjemmene drevet av
Norsk Misjon Blant Hjemløse, året etter at Misjonen ble etablert. Barnehjem var et av misjonens
satsningsområder. Omsorgsovertakelse av taterfolkets barn var i mange år et viktig instrument i
fornorskningspolitikken og her hadde barnehjemmet på Askviknes en viktig rolle fram til det ble
avviklet.

