
ERLING SKAKKES GATE 60 / KONGENS GATE 85, TRONDHEIM

Kommune:
1601/Trondheim

Gnr/bnr:
403/227, 289
403/227

AskeladdenID:
117618 / 117619

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 478001

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Erling Skakkesgt.60 1733 - 1772 182161772 403/227 Eksteriør/Interiør
•Kongensgt. 85 1733 - 1772 182161764 403/227, 289 Eksteriør/Interiør
•Utomhus 403/227, 289 Utomhus

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor med tilhørende
utomhusområder.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare det tidligere Trondheims tukthus
som et kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og institusjonshistorisk
viktig anlegg i norsk historie og i Trondheims bybilde fra 1700-tallet.
Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes
sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som
helhet.

Begrunnelse: Det tidligere tukthusanlegget er en av Norges eldste
institusjonsbygninger. Anlegget ble oppført i 1733. Det har stor
kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og institusjonshistoriske verdi.
Anlegget fremstår som et representativt anlegg og et vesentlig innslag
i bybildet. Det utgjør videre en sentral del av det historiske
institusjonsmiljøet på Kalvskinnet. Anlegget ble administrativt fredet i
1934.

Vedlegg nr. 21

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



ERLING SKAKKESGT.60

Bygningsnr: 182161772
Gnr/bnr: 403/227
Oppført: 1733 - 1772
AskeladdenID: 117618-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6611326

Kompleks 478001

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
klokketårn, 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 eksempel på en tidligere tukthusbygning,
ombygget til lagmannsrettsbygning i 1920, som et kulturhistorisk og arkitekturhistorisk viktig
bygning i norsk historie og i Trondheims bybilde. I det kulturhistoriske aspektet er
institusjonshistorien særlig viktig, både som tukthus og senere som rettsbygning.

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 fra 1733 var opprinnelig oppført som kirke og verkstedsbygg for Tukthuset. Den ble
ombygget til lokaler for Frostating lagmannsrett i 1920. Den er godt bevart med eldre og
opprinnelige deler i både eksteriør og interiør. Blant annet er interiøret i lagrettsalen, den tidligere
kirkesal, av verdi. Bygningen har stor kulturhistorisk verdi. Bygningen fremstår som en
representativ bygning og et vesentlig innslag i bybildet. Bygningen ble administrativt fredet i 1934.

Vedlegg nr. 21
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



KONGENSGT. 85

Bygningsnr: 182161764
Gnr/bnr: 403/227, 289
Oppført: 1733 - 1772
AskeladdenID: 117619-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6611327

Kompleks 478001

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 eksempel på et tidligere tukthus som et
kulturhistorisk og arkitekturhistorisk viktig bygning i norsk historie og i Trondheims bybilde. I det
kulturhistoriske aspektet er institusjonshistorien fra tiden som tukthus særlig viktig.

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: Tukthusbygningen er oppført i 1733. Den er godt bevart med opprinnelige og eldre deler i både
eksteriør og interiør. Bygningen har stor kulturhistorisk verdi. Bygningen fremstår som en
representativ bygning og et vesentlig innslag i bybildet. Bygningen ble administrativt fredet i 1934.

Vedlegg nr. 21
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



UTOMHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 403/227, 289
Oppført:
AskeladdenID: 117618-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6601277

Kompleks 478001

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter forhage og hage til Erling Skakkesgt. 60, og uteområde og gårdsplass i
tilknytning til Kongens gate 85. Fredningen av utomhusanleggene inkluderer arealer, terreng,
strukturer som gårdsrom og grøntområder, hovedelementer som stier, dekker, belegg, vegetasjon
og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som murer, trapper med detaljer, materialbruk og
overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare utomhusarealene som et verdifullt kulturminne knyttet til
det tidligere Trondheims tukthus, og i tråd med den karakter arealene har som ubebygde,
opparbeidete områder.

Begrunnelse: Utomhusarealene er en sentral del av det tidligere institusjonsmiljøet på Kalvskinnet. Det har
kulturhistorisk verdi som del av et anlegg fra 1733.

Vedlegg nr. 21
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan


