
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hordaland

Kommune: 1201/Bergen

Opprinnelig funksjon: Folkeskole

Nåværende funksjon: Undervisningslokaler

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
10258 Sydneshaugen skole 1916 - 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 139838912 164/510

Vern kompleks
Formål: Formålet er å sikre Sydneshaugen skole som et formålsbygd skoleanlegg. Skolen ble tatt i bruk for grunnskolen, men i

den hensikt at den skulle overtas av Universitetet den dag dette ble opprettet.

Begrunnelse: Skoleanlegget er tidstypisk for 1900-tallets begynnelse der en eksklusiv, men robust materialbruk kombinert med malt
utsmykking i trapperom og forbindelseskorridorer vitner om bygningens betydning som prestisjeprosjekt i samtiden.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør innkludert gårdsrom, samt innvendige trapperom og felleskorridorer.

Beskrivelse kulturmiljø
UiB
Universitet 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.

SYDNESHAUGEN SKOLE
Sydneshaugen skole ligger sentralt plassert på Nygårdshøyden. eiendommen var tidligere en del av Fastings Minde, men ble fradelt rundt 1913 for å
legge til rette for utvikling og etablering av et universitetsområdet på Nygårdshøyden.

Se SBED (Statsbygg) ferdigmelding nr. 66, 1967, vedrørende Sydneshaugen skole (10258).

Eiendomshistorikk
1919: I følge reguleringsplanen til Egill Reimers ble en middelskole regulert inn i området. Det kom som følge av skolemanglen i Bergen etter en bybrann
i 1916. Planen var at et fremtidig universitet skulle overta skolebygningen da universitetet var etablert og hadde behov for lokalene.
1921: Oppført som høyere allmenndannende skole.
1960: Bygningen ble overført til UiB.

Verneverdige bygg

Byggnr: 10258

GAB nr: 139838912

Navn: Sydneshaugen skole

Oppført: 1916 - 1921
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Sydneshaugen skole.  Opphavsrett: Statsbygg. Oversiktsfoto fra 1967. Opphavsrett: UiB.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: UNIVERSITETET I BERGEN

GAB nr: 139838912

Gnr/bnr: 164/510

Oppført: 1916 - 1921

Byggherre:

Arkitekt: Kaspar Hassel (hovedkonseptet av Egill Reimers, 1917)

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Uregulert: Høy antikvarisk verdi, Kommunedelplan
Sentrum. Bystyrevedtak 10.12.01

Vernestatus:
Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Sydneshaugen skole, innviet 1921.

Skolebygning i 3 etasjer, murt teglstein. Mursteinsveggene i eksteriøret er slemmet og malt, som en imitasjon av 1700-tallets fasadebehandling. Et
mønsterskolebygg for sin tid, også p.g.a. sin gode arkitektoniske form, som skulle bidra til den estetiske oppdragelse av ungdommen.

Stilen er nærmest beslektet nybarokk, med sitater fra bergensk 1700-tallsarkitektur i takfallet og i formen til den laveste av fløyene (Vaktmesterboligen i
det sørvestre hjørnet av komplekset). Gedigne interiører fra byggetiden, der korridorene har fint flis- og mursteinsarbeid, samt dekorasjonsmaling av
enkel folkekunstkarakter. Pietetsfullt ominnredet til lesesaler og auditorier for universitetsbruk.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført som høyere allmennsannende skole etter plan av Egill Reimers med Kaspar Hassel som arkitekt i 1921.
Overtatt av UiB 1960.

I 1966-1967 ble bygningen tilpasset ny bruk for Historisk-filosofisk fakultet, som i 1967 fikk ferdigstilt sitt nybygg på nabotomta. Auditorier ble innredet i
tidligere gymsaler, tidligere festsal tatt i bruk som kantine, VVS og elektriske anlegg utskiftet, nytt fyringsanlegg (felles med HF-bygningen), og generell
oppussing.

Kilder:
SBED (Statsbygg) ferdigmelding nr. 66, 1967: Ombygging av Sydneshaugen skole.

Byantikvaren i Bergen har utgitt rapporten Antikvarisk dokumentasjon om Ny Kronborg skole, 2007. Denne skolen er også tegnet av byarkitekt Kaspar
Hassel og sto ferdig i 1924. Det er store likheter mellom Sydneshaugen og Ny Kronborg skoler, og rapporten er dermed relevant også for Sydneshaugen.

Vern
Formål: Formålet er å bevare anlegget som et representativt og påkostet skoleanlegg fra begynnelsen av 1900-tallet. Skolens

påkostede og rike interiørmessige utsmykking må sannsynligvis sees i lys av at skolen ble reist som folkeskole med tanke
på at bygningen skulle konverteres til universitet så snart dette var opprettet i Bergen.

Begrunnelse: En tidstypisk, monumental og påkostet skole som er godt bevart, og som dokumenterer historien om samhandlingen
mellom kommunen og museet motivert av ambisjonen om det framtidige universitetet, der tanken om den "humane" skole
gjorde seg gjeldende.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Interiør:  interiører som vestibyle, trapperom og korriodorer;
Følgede interiører er innkludert; rom 108 (vestibyle), 110 (korridor), 111 (korridor), 116 (vestibyle), 118 (korridor), 123
(korridor), 129 (auditorium R)134 (vestibyle), 208 (trappeoppgang), 210 (korridor), 211 (korridor), 219 (korridor), 220
(vestibyle), 222 (korridor), 229 (korridor), 235 (trappeoppgang), 324 (trapp), 320b (korridor), 303 (korridor), 305 (korridor),
306 (vestibyle, trapp), 312 (korridor), 316 (korridor) og 320 (trapperom).
For 129 (auditorium R) omfatter fredningen rommets form og planløsning og benkerader.

Utomhus: Den indre skolegården som vist i kart.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Trapperom.

Beskrivelse: Vestibyle,

trapperom og korridorer er

påkostet med håndslåtte

glasserte teglsteinsfliser på

gulvet, høye

brystningsoner i håndslått

tegl samt en rik kunstnerisk

utsmykking med malt dekor

i himlinger og på samtlige

døroverstykker.

Interiørnr: 2

Interiørnavn: Korridorer

Beskrivelse: Korridorene

forbinder de fire fløyene og

er enkle i sin karakter, men

med bruk av kostbare

håndtilvirkede materialer

som glasserte fliser på

gulv, håndslått tegelstein i

brystninssone samt malte

døroverstykker. Himlingen

er sekundært senket, samt

alle opprinnelige dører er

skiftet ut.

Interiørnr: Malt dekor

Interiørnavn: Eksempel på

malt dekor

Beskrivelse: Fellesarealer

som vestibyle og korridorer

utmerker seg med bruk av

eksklusive håndtilvirkede

materialer, samt rik bruk av

malt dekor preget av tidens

nasjonalromantiske

strømninger.

Indre gård. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot sør, inngang til borggården. Opphavsrett: Statsbygg.
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Fasade mot vest. Gangbro til HF-bygget. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Del av fasade mot Sydnesplassen. Opphavsrett: Statsbygg.
Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg.

Plantegning 2. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg.

Plantegning 3. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Del vestibyle, typisk materialutførelse. Opphavsrett: Statsbygg. Korridor. Opphavsrett: Statsbygg.

Vestibyle. Opphavsrett: Statsbygg. Malt tak. Opphavsrett: Statsbygg.
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