
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hordaland

Kommune: 1201/Bergen

Opprinnelig funksjon: Lyststed

Nåværende funksjon: Undervisningslokaler

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 2 Situasjonskart Fasrings Minde.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
10256 FASTINGS MINDE (UNDERV.LOK) 1790 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 139839137 164/364

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredning av Fastings minde er å bevare en eiendom med stor betydning for UiBs etablering.

Begrunnelse: Fastings Minde, som eiendom, har hatt stor betydning for lokalisering og utforming av museums- og
universitetsanleggene. Hovedbygningen har høy aldersverdi, men også sosialhistorisk verdi.

Omfang: Hovedbygningen Fastings Minde - Eksteriør og interiør.

Beskrivelse kulturmiljø
UiB
Universitetet i Bergen er i landsverneplansammenheng organisert med mange komplekser med ofte bare en bygning tilordnet det enkelte kompleks.
Katalogoppslaget for 3377 Muséplass 3 Naturhistorisk museum benyttes som hovedoppslag for UiB.

FASTINGS MINDE
Komplekset består av hovedbygningen  og en garasje.

Fastings Minde ligger plassert øverst på Nygårdshøyden. Fastings Minde var opprinnelig én eiendom og hovedbygningen Fastings Minde er i dag det
eldste bygget på Nygårdshøyden, bygget i 1790. Eiendommen har vært i universitetets bruk fra 1968 (Kunsthistorisk institutt).

Kilde:Bergen byleksikon.

Eiendomshistorikk
Fastings Minde var opprinnelig lyststed anlagt av forfatteren Claus Fasting på en øde strekning av Sydneshaugen i slutten av 1780-årene. Eiendommen
fikk sitt navn etter handelsmannen Hans Hansen som kjøpte eiendommen etter Fastings død.

I 1865 anla lege Frants Th. Rosenberg mentalsykehus for 50 mannlige pasienter på eiendommen. Bergen kommune overtok sykehuset i 1913, og
sykehuset ble drevet av kommunen frem til 1957.

Kunsthistorisk institutt overtok bygningen i 1968 og da ble bygningen restaurert. I 1984 overtok Det medisinske fakultet lokalene.

En parsell av eiendommen i nord ble lagt ut til tomt til Sydneshaugen skole.

Verneverdige bygg

Byggnr: 10256

GAB nr: 139839137

Navn: FASTINGS MINDE

(UNDERV.LOK)

Oppført: 1790

KOMPLEKS 3378 FASTINGS MINDE
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Fastings Minde.  Opphavsrett: Statsbygg.

KOMPLEKS 3378 FASTINGS MINDE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: UNIVERSITETET I BERGEN

GAB nr: 139839137

Gnr/bnr: 164/364

Oppført:  - 1790

Byggherre: Oppført for Claus Fasting.

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Uregulert: Verneverdig kulturmiljø, Kommunedelplan
Sentrum. Bystyrevedtak 10.12.01

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning (laft) med planke- og listarbeid av høy kvalitet (delvis fornyet). Midtpartiet, et  arkhøyhus i 2 ½  etasje, ble bygget under Fasting, mens fløyene
til hver side er tilbygget på 1830-tallet. På et kart fra 1848 er to sidebygninger tegnet inn.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført i 1780-årene, antageligvis som en toetasjes bygning uten sidefløyer.

Opprinnelig var eiendommen et lyststed, men fra 1865 ble den mentalsykehus. Eiendommen ble overtatt av kommunen i 1913, og sykehuset ble drevet
videre i kommunal regi helt til 1957.

Fastings Minde ble tatt i bruk av UiB-bruk i 1968 v/Kunsthist institutt.
Bygningen ble restaurert samme år ved arkitektene Peter Helland-Hansen (1917 - 1985) og Sverre Lied (1918 -).

Eiendommen har avgitt grunn til omkringliggende universitetsanlegg og Sydneshaugen skole.

Litteratur:
Bergen byleksikon 1999 s 175
Nordhagen 2004, s. 44. Gjengitt s. 45-47. Om typen se Nordhagen 1995, s. 51 ff.

Vern
Formål: Fredning av Fastings Minde vil sikre bevaring av et kulturminne av høy kulturhistorisk verdi. Formålet er videre å ta vare

på bygningens arkitektoniske uttrykk og opprinnelige/eldre deler av planløsning og opprinnelige/eldre bygningsdetaljer,
materialer og overflater.

Begrunnelse: Fredningen vil sikre bevaring av den eldste bygningen på Nygårdshøyden og sikre et fremragende kulturminne fra den
bergenske trearkitekturens store tid på overgangen mellom 1700- og 1800-tallet.

Bygningen har lang sosialhistorie som mentalsykehus, drevet i både privat og kommunal regi, i omtrent 100 år før
universitetet overtok bygningen. Bevaring av Fastings Minde vil sikre bygningens sosialhistoriske rolle. Bygningen og
eiendommen har lang universitetshistorie.  Dette innebærer at også deler av ombyggingshistorien er verdifull som
dokumentasjon for bygningens og UiB's utvikling.

Eiendommen avsto parseller til reguleringsplanen for området omkring 1920-tallet.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Opprinnelig og eldre interiørelementer.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 10256 FASTINGS MINDE (UNDERV.LOK)
Kompleks 3378 FASTINGS MINDE
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Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fastings Minde, plan 1. Opphavsrett: Statsbygg.

Fastings Minde, hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg. Fornyet fasade, nye vinduer. Opphavsrett: Statsbygg.

Fastings Minde, fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg. Dør med belistning.  Opphavsrett: Statsbygg.
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