
DET GML.SYKEHUSOMR.-KONGENSGT.93

Kommune:
1601/Trondheim

Gnr/bnr:
403/230

AskeladdenID:
235847

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 3460

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Det Borgerlige sykehus 1805 182161659 403/230 Eksteriør/Interiør
•Det Militære sykehus 1829 182161667 403/230 Eksteriør/Interiør
•Vaskeribygningen 1847 182161616 403/230 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet er å sikre et godt bevart og viktig institusjonsanlegg knyttet
til norsk helse- og omsorgshistorie generelt, og til fremveksten og
utviklingen av et offentlig helsevesen spesielt. Videre er formålet å
sikre et anlegg som er en sentral del av kulturmiljøet på Kalvskinnet i
Trondheim. Dette området omfatter et uvanlig stort antall eldre
institusjonsbygninger og har stor nasjonal verdi.

Begrunnelse: Sykehusanlegget på Kalvskinnet dokumenterer viktig helse- og
omsorgshistorie fra 1800-tallet, en periode da offentlig norsk
helsevesen var under fremvekst. Anlegget har en lang
sammenhengende sykehushistorie, fra 1805-1969, den siste perioden
som reservesykehus.

Vedlegg nr. 24.4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Kapittel 24 Landsverneplan for Statsbyggs eiendommer



DET BORGERLIGE SYKEHUS

Bygningsnr: 182161659
Gnr/bnr: 403/230
Oppført: 1805
AskeladdenID: 235847-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 10802

Kompleks 3460

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen 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 er å sikre en godt bevart og viktig sykehusbygning knyttet til norsk helse- og
omsorgshistorie generelt og til fremveksten og utviklingen av et norsk offentlig helsevesen spesielt.
Videre er formålet å sikre en bygning som er en sentral del av kulturmiljøet på Kalvskinnet i
Trondheim.
Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige utforming og arkitektur samt senere endringer som
dokumenterer virksomheten fram til 1902, da det nye sykehuset på Øya åpnet og sykehuset på
Kalvskinnet ble omgjort fra Trondheim kommunes hovedsykehus til reservesykehus.
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 og eldre fast inventar.

Begrunnelse: Det borgerlige Sygehus på Kalvskinnet dokumenterer viktig helse- og omsorgshistorie fra 1800-
tallet, en periode da offentlig norsk helsevesen var under fremvekst. Oppføringen og driften av
sykehuset ble fra starten av dekket av Ths Angells stiftelse og Fattigkassa, men etter hvert overtok
kommunen. Bygningen har en lang sammenhengende sykehushistorie, fra 1805-1969, de siste 67
årene som reservesykehus. I perioden skjedde det store helsefaglige endringer som førte til flere
ombygginger. Endringene dokumenterer utviklingen av (den offentlige) sykehusdriften og har stor
helsehistorisk interesse.

Vedlegg nr. 24.4
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Kapittel 24 Landsverneplan for Statsbyggs eiendommer



DET MILITÆRE SYKEHUS

Bygningsnr: 182161667
Gnr/bnr: 403/230
Oppført: 1829
AskeladdenID: 235847-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 10920

Kompleks 3460

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen 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 er å sikre en godt bevart og viktig sykehusbygning knyttet til norsk helse- og
omsorgshistorie generelt og til fremveksten og utviklingen av et norsk offentlig helsevesen spesielt.
Videre er formålet å sikre en bygning som er en sentral del av kulturmiljøet på Kalvskinnet i
Trondheim.
Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige utforming og arkitektur samt senere endringer som
dokumenterer virksomheten fram til 1902, da det nye sykehuset på Øya åpnet og sykehuset på
Kalvskinnet ble omgjort fra Trondheim kommunes hovedsykehus til reservesykehus.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 til det militære sykehus på Kalvskinnet dokumenterer viktig helse- og omsorgshistorie
fra 1800-tallet, en periode da offentlig norsk helsevesen var under fremvekst. Bygningen ble
formålsbygget som sykehus for militæret, men ble senere innlemmet i Trondhjems Communale
Sygehus. Bygningen var i sammenhengen drift som sykehus i perioden 1829-1969, de siste 67 årene
som reservesykehus.  I perioden skjedde det store helsefaglige endringer. Bygningen har stor
helsehistorisk interesse.

Vedlegg nr. 24.4
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Kapittel 24 Landsverneplan for Statsbyggs eiendommer



VASKERIBYGNINGEN

Bygningsnr: 182161616
Gnr/bnr: 403/230
Oppført: 1847
AskeladdenID: 235847-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 10921

Kompleks 3460

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen 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 er å sikre Vaskeribygningen som viktig eksempel på badehus og vaskeribygning med en
viktig funksjon på det gamle sykehusområdet på Kalvskinnet. Videre er formålet å sikre en
bygning som er en sentral del av kulturmiljøet på Kalvskinnet i Trondheim.
Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige utforming og arkitektur samt senere endringer som
dokumenterer virksomheten fram til 1902, da det nye sykehuset på Øya åpnet og sykehuset på
Kalvskinnet ble omgjort fra Trondheim kommunes hovedsykehus til reservesykehus.
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 og eldre fast inventar

Begrunnelse: Vaskeribygningen, oppført som badehus, dokumenterer viktig helse- og omsorgshistorie fra 1800-
tallet, en periode da offentlig norsk helsevesen var under fremvekst. Bygningen ble formålsbygget
som badehus i en tid med økende forståelse for hygienens viktighet.

Dagens bygning, som antagelig er fra 1847, er en videreføring av det første badhuset som ble
oppført ved sykehuset alt i 1831.

Bygningen forteller en viktig del av historien knyttet til driften av Trondhjem borgerlige Sygehus
som var i sammenhengen drift som sykehus i perioden 1829-1969, de siste 67 årene som
reservesykehus. I perioden skjedde det store helsefaglige endringer.

Vedlegg nr. 24.4
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Kapittel 24 Landsverneplan for Statsbyggs eiendommer


