
BJERKETUN

Kommune:
219/Bærum

Gnr/bnr:
59/10

AskeladdenID:
148677

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900013

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Sopelimkroken 14 "Tunet" 1839 16178403 59/10 Eksteriør/Interiør
•Sopelimkroken 14, "Granum" 1920 16177121 59/10 Eksteriør
•Sopelimkroken 14, Gammelt
vognskjul

1839 17404334 59/10 Eksteriør/Interiør

•Sopelimkroken 14, Stabburet 1839 17404377 59/10 Eksteriør/Interiør
•Sopelimkroken 14, Tidl. stall 1839 17404326 59/10 Eksteriør/Interiør
•Sopelimkroken 14,"Borgen" 1920 16178411 59/10 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet er å bevare Bjerketun som et verdifullt eksempel på
utviklingen av en barnevernsinstitusjon. Fredningen skal sikre
bygningenes arkitektoniske uttrykk, materialbruk og detaljering.

Begrunnelse: Bjerketun er et helse- og sosialhistorisk verdifullt eksempel på
utviklingen av barnevernsinstitusjonene i perioden ca 1900-1962.
Anlegget har i tillegg hatt varierte funksjoner både før år 1900, da det
var lærerseminar, under selve barnevernsinstitusjonstiden, og frem til
dagens bruk relatert til ungdomspsykiatri. Arkitekt Christian Heinrich
Grosch´ bygninger på Bjerketun gir anlegget en arkitekturhistorisk
tilleggsverdi.

Vedlegg nr. 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOPELIMKROKEN 14 "TUNET"

Bygningsnr: 16178403
Gnr/bnr: 59/10
Oppført: 1839
AskeladdenID: 148677-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900151

Kompleks 9900013

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 med fredningen er å bevare bygningen som et arkitektur- og kulturhistorisk viktig
element i institusjonsmiljøet Bjerketun. Fredningen skal sikre arkiktekt Chr. H. Grosch´
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: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. "Tunet" er nå den eneste større gjenværende bygningen
fra Asker lærerseminar og som sådan et av de kulturhistorisk viktigste elementene i
institusjonsmiljøet Bjerketun. Det er også arkitekturhistorisk verdifullt som en bygning tegnet av
arkitekt Christian H. Grosch og et miljømessig sentralt element i tundannelsen på anlegget.

Vedlegg nr. 4
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOPELIMKROKEN 14, "GRANUM"

Bygningsnr: 16177121
Gnr/bnr: 59/10
Oppført: 1920
AskeladdenID: 148677-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900152

Kompleks 9900013

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 bygningen som en del av institusjonsmiljøet på Bjerketun.
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: Granum er på tross av nyere endringer et karakteristisk eksempel på en barnevernsinstitusjon fra
ca 1920. Som institusjon har bygningen også en betydelig tidsdybde. Fremfor alt er "Granum" en
viktig del av det større institusjonsmiljøet på Bjerketun. Bygningen har arkitektonisk og
historiefortellende verdi som del av institusjonsmiljøet.

Vedlegg nr. 4
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOPELIMKROKEN 14, GAMMELT VOGNSKJUL

Bygningsnr: 17404334
Gnr/bnr: 59/10
Oppført: 1839
AskeladdenID: 148677-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900146

Kompleks 9900013

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 med fredningen er å bevare det gamle vognskjulet som et arkitektur- og kulturhistorisk
viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun. 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: Vognskjulet er sammen med andre gjenværende økonomibygninger kulturhistorisk viktige deler
av institusjonsmiljøet Bjerketun. Det gamle vognskjulet er i formspråk, dimensjoner og
materialbruk innordnet arkitekt Chr. H. Groschs`bygninger fra det første byggetrinnet og vitner
om bevisst formgiving.

Vedlegg nr. 4
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOPELIMKROKEN 14, STABBURET

Bygningsnr: 17404377
Gnr/bnr: 59/10
Oppført: 1839
AskeladdenID: 148677-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900145

Kompleks 9900013

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 stabburet som et kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun.
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: Stabburet og andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktige deler av
institusjonsmiljøet Bjerketun. Bygningen har også en utforming med betydelige kvaliteter og stor
miljøskapende verdi i tundannelsen.

Vedlegg nr. 4
Side 5

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOPELIMKROKEN 14, TIDL. STALL

Bygningsnr: 17404326
Gnr/bnr: 59/10
Oppført: 1839
AskeladdenID: 148677-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900147

Kompleks 9900013

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 med fredningen er å bevare tidligere stall/bryggerhus som et kulturhistorisk viktig
element i institusjonsmiljøet Bjerketun. 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: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Den tidligere stallen/bryggerhuset og andre
gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktige deler av institusjonsmiljøet Bjerketun.

Vedlegg nr. 4
Side 6

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOPELIMKROKEN 14,"BORGEN"

Bygningsnr: 16178411
Gnr/bnr: 59/10
Oppført: 1920
AskeladdenID: 148677-6
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900154

Kompleks 9900013

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 med fredningen er å bevare bygningen som et av de mest kulturhistorisk sentrale
element i institusjonsmiljøet Bjerketun. 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: Bygningen er av kulturhistorisk verdi og den mest sentrale delen av institusjonsmiljøet Bjerketun.
Den symboliserer også negative perioder ved anleggets historie som skolehjem. Bygningen
fremtrer med et karakteristisk institusjonspreg, men viderefører også arkitektoniske trekk fra
Grosch´ gamle miljø på Asker seminar. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning i så vel eksteriør som interiør.

Vedlegg nr. 4
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


